
Acta de l’Assemblea de Tercer Cicle de la UAB
Dia: 12 de gener de 2011
Lloc: Aula c5b/027, Facultat de Ciències
Assistents: Alba, Elisa, Emmanuel, Gael, Jordi, Jose Miguel, Marc, Mart́ı, Mireia, Pau,
Paula, Ricard, Ricardo, Virginia.

Ordre del dia

1. Resum del claustre del 16 de desembre

2. Preparació del Consell de Govern i repartiment de Comissions

3. Retallada 5%

4. Tutela acadèmica (400 euros)

5. Taxa de serveis espećıfics (40 euros)

6. Assemblea D-Recerca

1 Resum del claustre

Va assistir el 64,50% del professorat, d’un total de 169, el 91,11% dels estudiants, d’un
total de 90, i el 74,19% del personal d’administració i serveis, d’un total de 30. Però no
tots els assistents es van quedar durant les 7 hores de la sessió.

L’informe de la rectora es va aprovar per 84 vots a favor, 83 vots en contra, 24 vots
en blanc i un vot nul (que era en contra, però tenia alguna guixada).

Al Consell de Govern el nostre representant és en Gael.
Les tres mocions que vam presentar des de l’Assemblea van ser aprovades. El text

final de les tres (modificat per la Mesa del Claustre):
Proposta 10: El Claustre insta l’equip de govern per tal que, si escau, adopti els acords

pertinents i, un cop confirmada l’adequació juŕıdica de la proposta, insti els òrgans i enti-
tats competents a deixar sense efecte la reducció del 5% del sou del personal investigador
en formació, de tal manera que l’import percebut en concepte de nòmina torni a ser el de
maig de 2010 i que es reintegri amb efecte retroactius la quantitat corresponent des del
mes de juny de 2010.

Proposta 12: El Claustre insta el Consell de Govern i el Consell Social per tal que, si
escau, adoptin els acords o normes pertinents, de conformitat amb la legalitat vigent, per
assumir el cost del preu de 40 euros en concepte de serveis espećıfics i suport a l’aprenen-
tatge al personal investigador en formació.

Proposta 16: El Claustre insta l’equip de govern que es respecti allò estipulat a les
convocatòries dels ajuts predoctorals respecte la cobertura de la matŕıcula d’un programa
de doctorat i, en aquest sentit, que s’interpreti que el preu en concepte de tutela de tesi està
cobert pels ajuts.

Finalment, la renovació dels Estatuts no es va aprovar per falta de gent (es necessita
ser almenys la meitat).



2 Consell de Govern i Comissions

En Gael és el representant de doctorands al Consell de Govern. En el proper Consell
de Govern pot ser que hàgim de proposar nous representants de doctorands a les co-
missions (tot i que no està clar, potser es mantenen els que ja hi havia abans?). Hem
quedat que a cada comissió s’hi apuntin unes quantes persones a més del representant,
per poder portar la feina entre tots. La llista és oberta, esperem que s’hi apunti més
gent!

• Economia: Marc, Mart́ı, Pau. . .

• Investigació: Gemma?, Mireia. . .

• Postgrau: Marta, Paula, Virginia. . .

• Transferència: Jordi, Ricard. . .

La Mireia ens pot posar en contacte amb els antics representants a algunes comissi-
ons per a que ens posin al dia.

També cal gent per anar a les assemblees de la CAF i de la Plataforma contra el
PRIM. De moment s’hi apunten: Elisa, Gael i Mart́ı.

3 Retallada 5%

Al text de la moció del Claustre sobre el 5% no s’hi mencionava el Personal Investigador
No Permanent (Juan de la Cierva, Ramón i Cajal, etc.). És un gran error, vigilem la
propera vegada.

Des del vicerectorat d’Economia ens han trucat per tenir una reunió. No han espe-
cificat el tema, però s’entén que és sobre les mocions del Claustre. Hi aniran un grup
meitat de predocs i meitat de postdocs. Decidim tractar els següents punts:

• Demanar que s’anul·li completament la retallada i que se’ns torni el sou que se’ns
deu des de juny de 2010 a tots els investigadors predoctorals i postdoctorals que
tenim una beca/contracte depenent d’una subvenció (que per tant no ha patit
cap retallada). Fer constar que tot i que la moció només mencionava al Personal
Investigador en Formació, la demanda és en realitat del conjunt d’investigadors
predoctorals i postdoctorals.

• Demanar qui gestiona els diners i què passa amb els diners que s’han retallat per
a cada subvenció.

• Demanar la creació d’una llista de correu d’investigadors predoctorals i una altre
de postdoctorals per a poder difondre informació a tot el col·lectiu.

• Demanar una relació de totes les beques i subvencions que existeixen a la UAB.

• Demanar el número de doctorands de la UAB i el número de doctorands amb beca
o contracte.



• Demanar que se’ns donguin els tiquets restaurant del 2010 que encara falta rebre.

• Preguntar com és que els investigadors predoctorals, que són PDI, no poden ac-
cedir a la matŕıcula gratüıta del doctorat, incomplint aix́ı el conveni col·lectiu, i
especialment pel que fa a les beques associades al caṕıtol VI (projectes).

• Comentar que som el col·lectiu més precari. Paguem matŕıcules com estudiants,
se’ns retalla el sou com a treballadors, som a qui més afecta la desaparició dels
tiquets restaurant, etc.

Hi aniran un grup de 5 persones: tres predocs (Elisa, Mart́ı i Paula) i 2 postdocs
(que l’Emmanuel s’encarrega de contactar). En principi la reunió és el dimarts 18, falta
confirmar amb el vicerectorat.

4 Tutela acadèmica 400 euros

En Jordi ha de portar la documentació al Śındic de Greuges Universitari.
Al claustre es va parlar que és il·legal que predocs amb contracte paguin els 400

euros perquè se salta el conveni col·lectiu. Alguns sindicats s’han ofert a ajudar-nos
amb aquest tema.

5 Taxa serveis espećıfics 40 euros

Al Claustre es va preguntar en què consistia exactament aquesta taxa, i la resposta
va quedar pendent. Encara no ens ha arribat res. En Mart́ı s’encarrega de contactar
amb coordinació institucional per veure si ens poden fer arribar la resposta. Pot ser
que la taxa coincideixi amb el que les beques exigeixen que proporcionin els centres
d’adscripció. En aquest cas, caldria demanar que es retornin aquests diners.

6 Assemblea D-Recerca

Com que encara no està convocada, no hem pogut preparar-la.

7 Altres

En Jordi i en Pau aniran a l’ETC la propera setmana per donar-s’hi d’alta com a col·lectiu
i poder utilitza les seves sales per a reunions, aix́ı s’acaba el monopoli de ciències ;).

Quedem de fer assemblees cada 3 setmanes aproximadament, els dilluns a la 1 a
l’ETC. Evidentment, si cal fer-ne més sovint ja se’n faran. La propera assemblea és
doncs el dilluns 31 de gener a la 1 a l’ETC, si no és que es convoca Consell de Govern
abans i s’ha de preparar.


