
Valoració de l’acta de dia 24 de gener de 2011 
 

A continuació especifiquem algunes correccions que creiem pertinents pel que 

fa a la vostra acta enviada el dilluns 24 de gener de la reunió amb el vicerector 

d’economia Josep Enric LLebot així com aclarir alguns aspectes que havíem 

acordat amb el vicerector i que pensem que no queden prou clars. 

 

Les següents observacions han estat realitzades pels representants 

predoctorals i postdoctorals presents a la reunió especificats amb nom i 

cognom a la vostra acta.  

 

Pel que fa a la proposta 10: 
 

1. El compromís amb el que qual es va arribar va ser que la rectora 

defensaria i no “plantejaria” la proposta número 10, aprovada al claustre, 

en la pròxima reunió de l’ACUP. 

2. La demanda d’eliminar retroactivament la reducció del 5% no només fa 

referència als investigadors predoctorals sinó que també inclou als 

investigadors  posdoctorals. 

3. Se’ns mantindrà informats del dia de la propera reunió de l’ACUP.  

4. Es farà una nova reunió amb el nou vicerector d’economia i l’Assemblea 

de Tercer Cicle després de la propera reunió de l’ACUP per tal de 

conèixer la resolució de l’ACUP a la nostra proposta i com la UAB 

abordarà aquesta resolució ja que aquesta, tal i com va indicar el 

vicerector, no és vinculant.  

 

Pel que fa a la proposta 12: 
 

1. El vicerector es compromet a especificar els conceptes que cobreix la 

taxa de serveis específics degut que va ser una pregunta formulada al 

claustre i que va quedar pendent de respondre. 

 

 



Propostes fetes a la reunió per part dels investigadors a l’equip de govern 

pel que fa a la proposta 12: 

1. Els representants de l’assemblea vam instar a l’equip de govern no tant 

sols a assumir aquesta taxa sinó també a retirar-la per a tots els 

investigadors sigui quina sigui la seva situació laboral.  

2. Es va demanar al vicerector que assumís retroactivament la taxa 

aplicada a tots els investigadors de doctorat pel curs 2010-2011 degut 

que les condicions de les beques obliguen al centre d’adscripció a cobrir 

aquestes despeses i considerem que la Universitat a incomplert 

aquestes condicions. 

 

Pel que fa a la proposta 16: 
 

1. El vicerector es va comprometre a assumir la tutela de 400 euros per 

aquelles convocatòries que fins ara ho havien assumit. 

 

Altres: 
 

1. El vicerector es compromet a lliurar els tiquets restaurant corresponents 

al 2010. 

2. El delegat de la rectora per a estudiants, el Sr. Joan Lluís Pérez es 

compromet a ajudar-nos a crear 2 llistes de correu. Una pels 

investigadors predoctorals i l’altra pels postdoctorals. 

 
 
 


