
ACTA  ASS. TERCER CICLE - 18 OCTUBRE

1. Guia de Matrícula de Doctorat 2011/2012

    a) Aprovació, si s’escau

Aprovada, es penja al blog i es fan còpies com bonament es pugui per portar-la demà a la 
intercampus. Tb s'envia pel mailing de doctorands.

    b) Mesures de difusió

2. Taxa de 70€

    a) Gestions que s’estan portant a terme

Cap d'afers acadèmics d'escola posgrau, Montserrat Mas Oliver, mos ha donat llargues i demana que 
concertem amb milers d'anys. Recordam q aquesta és una mesura aprovada al Consell Social i per 
tant, encara que existeixi vinculació laboral (PIF) la cobren. I al departament de na Marta hi ha un PIF 
que ha hagut de pagar tota la matrícula.

    b) Accions per forçar que s’apliqui l’exempció a tots els doctorands: Síndic?

Es proposa com a màxim divendres per a que dongui resposta, com que no ho farà, òbviament, 
convocam a tots els doctorands junt amb el mail de guia de matrícula a l'escola de posgrau o rectorat 
el dilluns(cal que mos assegurem d'on està: na Marta ho cerca abans d'enviar el mail).

Martí prepara el correu pel síndic i en Jordi el presenta. 

3. Resums de reunions/assemblees: 

- D-Recerca - INFORME: https://docs.google.com/document/d/1KclXE7zOnsiS-
1yjF_iIocCYnIDm4_ryxiU4CBkODDQ/edit?hl=en_US

    i. Proposta de linia argumental per la reunió D-Recerca – DGU

Es va plantejar que si reivindicàvem la opció de cap taxa, es pujaria per qualsevol altre excusa aquest 
ingrés. Tot i això, es planteja mantenir la demanda basant-se en la nova llei de la ciència en que se 
mos contempla com treballadors i no estudiants, i per tant, no hauríem de pagar.

24 propera reunió en que se volia convidar vicerectors, però com que no s'ha tramitat, en una 
setmana serà difícil que hi assisteixin.

Mesures de pressió: Inspecció de treball, però cal una denúncia personal i és molt difícil. Aquí podem 
fer molt mal xq les irregularitats són generals. Es recomana que totes mos mirem seriosament els 
casos i precedents que s'han donat per saber com funciona un poc tot plegat: No más Becas por 
Trabajo; FJI. Se llença l'amenaça el 24 i totes cercam voluntaris per denunciar. Na Io comenta la 
cobertura sindical que tenen els sindicalistes i delegats com a denunciants. Es reivindica, defensar 
que no som estudiants si no treballadors.

https://docs.google.com/document/d/1KclXE7zOnsiS-1yjF_iIocCYnIDm4_ryxiU4CBkODDQ/edit?hl=en_US
https://docs.google.com/document/d/1KclXE7zOnsiS-1yjF_iIocCYnIDm4_ryxiU4CBkODDQ/edit?hl=en_US


Pel tema del 5% vos mirau l'informe que ha fet en Ricard i que està lincat a l'acta.

– Coordinadora de Facultats de l’Autònoma (CAF)
Assistència: veterinària, lletres, polítiques, etse, tercer cicle (i pot ser m'he empanat i en falta 
qualcuna)

Temes tractats:
Festa major i Vaga 17. Haurem d'obrir un debat de cara a l'any que ve pel format de festa major.

– Assemblees generals universitaries (8 i 15 d’octubre)
Hem explicat un poc tot plegat com ha anat

– Reglament Consell d’Estudiants UAB
(Esmenes fins al 31 d’Octubre)

Treure les dues línies de doctorands, en tant no som estudiants. Donar suport a les esmenes 
proposades des de la Caf.

4. Consell de govern 19 d’Octubre
Demà comvocam com a tercer cicle al matí a les 8:45. S'envia la convocatòria pel mailing de tercer 
cicle, faceboocki twiter i blog.

5. Formació sobre problemàtiques laborals dels becaris per AEP
Volen montar un taller intern de caràcter sindical i volen que algú els doni una xerrada/formació 
respecte tercer cicle. Na Marta i na Elisa. Es planteja la possibilitat de poder demanar i afavorir la 
formació als sindicats dels doctorands. En ricardo plantejarà una document en que es treballi les 
demandes que poden fer els sindicats i “formar-se” sobre  qüestions precàries doctorands.

6. Vaga del 17 N
Tercer cicle s'hi suma.

Al ser tan proper a les eleccions i en període electoral pot ser es vulgui il·legalitzar.

Hem de demanar a la intercampus si tenim cobertura (en tant treballadors) per fer la vaga. X tant, si la 
podem convocar o formalitzar com a tercer cicle en tant hi ha convocatòria oficial per part d'algun 
sindicat laboral a la UAB.

A l'intercampus exposam les accions: 70 euros dilluns si no ens donen hora abans. I recollim les 
octavetes. 

Colaborarem en la formació i donarem suport a les accions i lluites. Sondeig d'unes 10 persones de 
participació per l'acció que requereixi d'una mínima ratio, que deuríem procurar que augmentàs a 
unes 80-100 persones (superant les 60 que se solen posar des de la CAF).

De cara a aquestes dues setmanes  de lluita/formació impulsam la primera trobada de treball per 
convocar Les jornades de Trobades de Investigadores de la UAB.(Estrat Jove, Ciència Crítica, 
Praxis...)
    - Jornades de formació (setmana d’abans)
    - Jornades de lluita (mateixa setmana)


