
ACTA ASSEMBLEA TERCER CICLE 
24 de gener del 2011, 13-15 hores 
Sala polivalent ETC 
 
Assisteixen: Elisa, Joan Antoni, Martí, Gael, Virgínia, Mireia, Ricard, Ricardo 
Rubén, Jordi, Adrià, Maria, Pau, Paula. 
 
1. Reunió amb el vicerector. Hi ha errors a l’acta que ha fet la secretària del 
Llebot. Repassem els erros per comunicar-li i, alhora, demanar-li una propera 
reunió un cop s’hagi reunit l’ACUP. 
a) Moció 5%. No inclou els postdocs, com vam demanar expressament a la 
reunió. D’altra banda, ens va dir personalment que defensaria la reclamació a 
la reunió de l’ACUP, però a l’acta només diu que “plantejarà” la qüestió. (En 
l’àmbit espanyol, la FJI-Precarios va reunir-se amb representant de la CRUE, 
que va accedir a enviar una carta per instar les universitats a no aplicar la 
retallada. En la nova convocatòria FPU no consta cap retallada, però han 
congelat les quantitats a percebre.) 
b) Taxa serveis específics. El Llebot es va comprometre a no cobrar-la al PIF 
d’ara endavant, però no a reintegrar de manera retroactiva les quantitats ja 
cobrades, perquè a la moció no ho especificàvem. Pel que fa a la gent que no 
té beca, no hi podem fer res. Acordem insistir perquè ens expliqui exactament 
què inclou aquesta taxa (a la reunió no ho va saber especificar) i que ho 
afegeixi a l’acta. (Altres universitats no l’apliquen. Farem fotocòpia de la 
matrícula de persones d’altres universitats perquè ho vegin. Això representa 
un greuge comparatiu, perquè gent d’altres universitats pot accedir als fons 
de les biblioteques de la UAB -com nosaltres als seus-, però uns paguem per 
fer-ho i d’altres no.) Casos a part: personal no contractat i de centres externs. 
c) Augment de la matrícula. El vicerector es va comprometre a cobrir la tutela 
dels investigadors que van començar el doctorat sota una convocatòria 
anterior, però l’acta no ho recull. 
 
2. Consell de Govern. Plataforma Contra el PRIM farà octavetes per repartir 
el mateix dia del Consell. S’ha quedat el mateix dia 26 a les 11h a la Cívica 
per fer la repartida, qui vulgui s’hi pot sumar. 
a) Avantprojecte de llei de pressupostos. Es presentarà al Consell. És molt 
vague. La situació és complicada, es parla d’“ajustos”, de “reconsiderar” 
ajudes a la matrícula i al transport (a més dels tiquets-restaurant), etc. 
Donarem suport al que vagin fent estudiants i PAS. 
b) Seguiment dels acords presos pel Claustre. Insistirem en la inclusió dels 
potsdocs en la reivindicació del 5%. 
c) Comissions. El Gael enviarà un correu per preguntar com “inscriure” gent 
nova a les comissions i notificant els noms de les persones que hi aniran. De 
moment hi ha apuntats a cada àrea (en negreta la persona “titular” a la 
comissió): 
-Economia: Martí, Marc, Pau 
-Investigació: Mireia, Gemma 
-Postgrau: Virgínia, Marta, Paula 
-Transferència: Jordi, Ricard 
 
3. Campanya d’informació/motivació. A l’Assemblea General del Col·lectiu 
Predoctoral de Catalunya es va dir que calia motivar més gent. Es farà una 
assemblea general el 12 de febrer (dissabte), on es faran presentacions de 



cada tema. Prèviament, es farà una xerrada i difusió per convocar la gent de 
la UAB. La xerrada serà el dimarts 8 de febrer a les 13 h. Es quedarà per 
encartellar dimecres 2 de febrer (això vol dir que el cartell ha d’estar fet 
prèviament). A la xerrada es parlarà: molt breument, del context de retallades, 
marc UAB; de l’augment de matrícula (Elisa); del 5% (Martí); de drets laborals 
com a treballadors UAB (Xavi UB Física??); es presentarà el blog i la llista de 
correu. El Martí ajuntarà tota la documentació per fer el power point. En 
Ricard farà el cartell i el Pau s’encarregarà de fer les còpies dels cartells a 
l’ETC. 
 
4. Vaga. Ho deixem de banda per falta de temps. 
 
5. Propostes. A la reunió de la CAF del dimarts 1 de febrer (12 h, Ciències) 
proposarem les nostres xerrades informatives pròpies. Podem aprofitar la 
difusió que faran ells. 
 
6. Altres. Proposta per fer xerrades divulgatives per exposar quina és la 
nostra aportació, des dels diferents àmbits on treballem. Encarades als 
estudiants i de caràcter divulgatiu. Calendarització: maig, abans d’exàmens. 
 
7. Agenda i repartiment de feines. La Paula s’encarregarà de modificar 
l’acta de la reunió amb el vicerector. 


