
Acta Assemblea 3r Cicle - Sessió del 19 de Juny de 2012
Hora: 13h - 15h
Lloc: Gespa entre la plaça Cívica i Lletres
Assistents: Ritxo, Neus, Paula, Gael, Maria, Martí, Mireia, Núria, Marina, ...

1. Seguiment de temes pendents

5%

Des de la comissió d'afectats s'ha fet una enviada "massiva" (com a mínim uns 25) de correus 
a personal acadèmic i sembla que ha tingut resposta. Ens han escrit dient que ens retornaran el 
5% de forma retroactiva des de gener de 2011, però falta veure quina quantitat exactament i 
què passa amb la quantitat retallada entre juny i desembre de 2010. Implícitament l'argument 
que han acceptat és el de l'actualització de les convocatòries, no el de la llei de subvencions.

El Martí farà un e-mail de resposta i un escrit pel blog per explicar el que s'ha fet i instant a les  
persones amb contracte durant el 2010 que també escriguin una resposta i/o, quan ens hagin  
contestat formalment, que facin un recurs d'alçada. Si més no, el Martí farà les dues coses, per  
la qual cosa la maquinària burocràtica ja la fem moure amb nous arguments.
La Maria buscarà gent de l'ICTA que pugui estar en aquesta situació

(no sé si té a veure massa amb 5%, però bueno) Caldrà estar al cas en la propera comissió 
d'investigació sobre quin és el sou de referència sobre el qual es fixa el sou del PIF en la 
propera convocatòria.

70€

El procés que ja s'ha iniciat amb això és: es va fer una moció al claustre que es va aprovar a tot 
arreu, fins al consell de govern i el consell social, per tal que no es cobrés al PIF. La versió que 
han acceptat, però, és una interpretació restrictiva perquè 1) només cobreix els becaris (tipus 
fpu, fpi, pif, fi) de la uab, no de centres adscrits; i 2) només per al curs 2011-12.
A partir d'aquí es van fer dues coses:
a) per la via "política",  es va tornar a fer  una moció al  claustre perquè cobrís aquests dos 
problemes, però està en procés de discussió i aprovació en les comissions.
b)  per  la  via  "administrativa",  es  va  fer  una  sol·licitud  o  queixa  formal  per  escrit,  que  van 
respondre  desfavorablement.  Davant  la  resposta  negativa  es  va  fer  un  recurs  d'alçada,  la 
resposta al qual arribarà breument però no sabem si és favorable o un altre cop desfavorable. 
Quan el Martí la rebi la farà extensible a tothom, i se li enviarà al síndic perquè tingui més  
elements a valorar en la seva investigació
c) queixa al Síndic de Greuges de Catalunya, que ha obert una investigació. Segueix en curs.

De cara a que al setembre no ens tornem a trobar el xou de les taxes en les matrícules, s'ha 
proposat incloure aquest tema en l'ordre del dia de la reunió que demanarem amb el vicerector.



Actualització llistes de correu

L’encarregat de la llista és en Jordi i en Ricard. Decidim esperar que en Jordi torni d’estada per 
a demanar l’actualització de la llista.

Paral·lelament,  en Ritxo s’encarrega de posar  via blog la  possibilitat  d’inscriure’s  per  rebre  
avisos de les assemblees.

Problemes estades FPI

Sembla que els afectats s’han organitzat i han tirat endavant pel seu compte.  La Marina té 
contacte amb gent afectada, s’informarà de com està la situació i demanarà si interessa que ho  
posem al blog.

2. Temes importants a curt termini

Decret de taxes de la Gene

El  dia  13  de  juny  s’ha  reunit  la  Conferència  General  de  Política  Universitària  que  es 
l’encarregada de determinar la forquilla d’increment dels preus (l’acord concret ha de sortir en 
breu al BOE). El dia 21 de juny es reuniran les Comissions del Consell  Interuniversitari  de 
Catalunya encarregades de fixar els preus concrets pel curs vinent.

A la reunió amb el Director General de Recerca se’ns va aconsellar seguir l’estratègia “no dir 
res”. Estan enrocats pel que fa al tema taxes de matrícula de doctorat: diuen no pretenen ni 
baixar-les ni tampoc augmentar-les. Tot i això podria ser que les augmentessin, o igualment que 
es mantinguin en els actuals preus desproporcionats.

Davant del futur decret de preus de la generalitat d’aquest estiu, es plantegen dues opcions per 
contrarrestar-lo:

1. Com que el decret haurà de passar per comissió parlamentària, ICV es va oferir (en la 
reunió D-Recerca -- ICV) a defensar les nostres posicions.

2. Impugnar el decret, ja sigui conjuntament amb els estudiants (que podrien argumentar 
que el nou cost està per sobre del màxim del 25% del cost real que fixa la llei estatal) 
com simplement des del punt dels predocs, coordinant-nos amb altres col·lectius actius 
com DRecerca, Doctorands Diagonal, UdGdoc.

Per  impugnar  necessitaríem  un  advocat  i  caldrien  uns  6.000€,  segons  càlculs  de  la 
FJI/Precarios.  Una  possible  font  de  finançament  seria  via  crowdfunding  (eg.  via 
http  ://  www  .  goteo  .  org  /),   fent una campanya per recollir fons. Al fer la impugnació, hi ha dues vies 
possibles:

1. Impugnar el càlcul del cost, com en el cas dels estudiants, argumentant que el preu de 
la  matrícula està per sobre del  25% del  cost  real.  Caldria saber o elaborar quin és 
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aquest cost real: la Generalitat en va fer un quan hi va haver la pujada de taxes que 
estava molt inflat, i DRecerca en té un altre de molt més realista.

2. Com que amb la nova Llei de la Ciència els investigadors han de ser contractats, es 
podria impugnar el fet que treballadors hagin de pagar per la seva formació. Aquesta via 
només afectaria els investigadors que tenen algun tipus de beca/contracte.

Decidim tirar endavant la impugnació i portar la proposta a els col·lectius de doctorands i a la 
PUDUP per veure si s’hi afegeixen tant altres predocs com els estudiants.

● Ritxo s’encarrega de contactar amb DRecerca, Doctorands Diagonal i UdGdoc.
● Neus, Núria i Marina s’encarreguen de portar-ho a la propera PUDUP.
● Maria s’encarrega de mirar el funcionament de goteo i si ens podria servir.
● Núria  consultarà  també  a  un  advocat  de  manera  informal  sobre  la  viabilitat  de  la  

impugnació.

Com que el decret s’aprovarà previsiblement a finals de la primera quinzena de juliol, hauríem 
de tenir preparat el goteo i la campanya per llavors. Els 6.000 euros s’haurien de recollir com a 
molt en un mes, per a poder presentar la impugnació dins del termini (dos mesos des de la  
publicació del decret).

Ajuts a la matrícula

Ritxo comenta que el Tribunal Suprem ha cancel·lat una suspensió del conveni col·lectiu que es 
va decretar a Astúries, de manera semblant al que ha passat aquí, i que per tant hi podria haver 
una escletxa per recuperar-lo. Això significaria que les treballadors de la UAB que no tinguin 
una beca que els cobreixi la matrícula (eg. FPI en fase de contracte) podrien tornar a demanar 
la gratuïtat. També afectaria, segurament, als ajuts al transport. De totes maneres, a Catalunya 
la suspensió del conveni col·lectiu encara està vigent.

Es  proposa  parlar-ho  en  una  reunió  que  cal  demanar  al  vicerector  (d’investigació? 
d’economia?). S’encarreguen de demanar i assistir a la reunió la Núria, en Ritxo i la Mireia. La  
Mireia s’encarrega també d’enviar un correu al comitè d’empresa per veure si tenen intenció de  
recuperar el conveni col·lectiu.

3. Valoració d’esdeveniments recents

Eleccions a Rector
La Neus informa que la candidatura de Pere Solà no es tallarà, sinó que tindrà continuïtat en 
l’estabilització de “La Nova UAB”, que ha de servir de plataforma que agrupi els col·lectius de la 
UAB i que substitueix a les anteriors Plataforma contra el PRIM i PUP amb una implicació major 
del professorat i PAS, fet que es valora molt positivament.

Resum  de  la  reunió  de  D-Recerca  amb  els  Directors  Generals  de  Recerca  (DGR)  i 
d’Universitats (DGU)



La reunió es va fer el 12 de juny, i van assistir-hi Noe, Elena i Ritxo, per la part de DRecerca, i 
els Directors Generals de Recerca i d’Universitats (aquest últim va marxar a mitges).

Sobre les taxes, estan enrocats (no tenen intenció ni d’augmentar-les ni de disminuir-les).

Sobre  l’aplicació  de  la  llei  de  la  ciència,  que  estableix  que  tots  els  predocs  han  d’estar 
contractats, van explicar que això no deixa clar què passa amb altres becaris (per exemple, via 
museus o projectes puntuals). Van dir que a la futura llei catalana de la ciència sí que ho volen 
deixar clar, fent que també hagin d’estar contractats.

Sobre el 5%, van demanar que els passéssim un exemple d’un cas típic. Com que a la UAB ja 
està en vies de solucionar-se, considerem que seria millor que s’aportés aquest cas des de la 
UB, que se’n podria beneficiar més.

Sobre el personal van informar que en els propers dos anys hi haurà unes 2.000 jubilacions. 
Van afirmar que totes les places es mantindrien, la meitat via contractes permanents (però no 
funcionaris)  i  l’altra  meitat  no.  De  totes  maneres,  per  altres  bandes  sembla  arribar  que 
d’aquestes  2.000 jubilacions  només mantindran  la  meitat  de les  places,  i  d’aquesta  meitat 
també  serien  50% permanents  i  50% temporals.  Caldria  contrastar  aquestes  informacions 
contradictòries.

Sobre  el  programa  Serra  Hunter,  van  informar  que  la  intenció  era  que  fossin  contractes 
permanents,  i  que d’alguna manera substituirien els  lectors (?).  De nou hi  ha informacions 
contradictòries, i sembla que aquest programa aniria a fer contractes llargs (estil RyC) però no 
permanents.

Sobre les FI, van estar receptius al fet de fer-ne una part vinculades als grups de recerca SGR.

4. Temes importants a llarg termini

Eleccions al Claustre a la Tardor

Aquesta tardor es renoven tots els sectors del claustre. És molt important poder presentar una 
candidatura amb prou persones. És possible que puguem presentar candidatures tant al sector 
d’estudiants (via Escola de Postgrau, on també hi voten els estudiants de màster) com al sector 
de PDI no permanent (via els predocs contractats, on també hi voten postdocs, lectors, etc.). En 
aquest últim sector, seria interessant valorar la possibilitat de presentar una candidatura mixta, 
via La Nova UAB, que inclogués representants de tots els col·lectius.

Es considera també molt important que en les futures eleccions es permeti el vot electrònic.

5. Propera assemblea



Convoquem la propera assemblea pel dilluns 2 de juliol,  a les 13 a la gespa del costat de 
l’escultura de ferro del final del pont de la cívica.

Entre  d’altres  coses,  caldrà  fer  el  seguiment  de  la  impugnació  del  decret  de  preus  de  la 
Generalitat.


