
Manifest en contra de la retallada salarial al Personal
Investigador en Formació i Personal Investigador No
Permament (programes Juan de la Cierva i Ramón y

Cajal) de la UAB

Des del juny d’aquest any, el Personal Investigador en Formació (PIF) en fase de con-
tracte i No Permanent (programes Juan de la Cierva, JdC, i Ramón y Cajal, RyC) hem
vist redüıt el nostre sou en un 5%. Aquesta reducció arriba en un moment de gran pres-
sió especialment sobre el col·lectiu investigador predoctoral, sumant-se a un augment
del 280% en la taxa de tutela acadèmica [1], que alguns ajuts han deixat de finançar,
a un augment del 400% en la taxa de “Serveis espećıfics i de gestió de l’aprenentat-
ge”, que a més segons les convocatòries de beques hauria d’estar finançada pel centre
d’adscripció [2], i a l’amenaça de nous augments de les taxes (fins a 70 euros en la de
“Serveis espećıfics i de gestió de l’aprenentatge” el curs que ve) i a la desaparició dels
tiquets menjador [3].

El col·lectiu de PIF, JdC i RyC considerem que la mesura de reduir el sou als investiga-
dors predoctorals i postdoctorals en fase de contracte no és només injusta, sinó també
inadmissible per les següents raons:

1. Tant el Real Decreto-ley 8/2010 [4] com el Decret 3/2010 [5], fan referència a
partides pressupostàries diferents de les de les nostres beques, de manera que no
existeix cap fonament per utilitzar aquestes lleis com a justificació a la reducció
salarial.

2. El comunicat del Ministeri de Ciència i Innovació a través de la Direcció General
d’Investigació i Gestió del Pla Nacional d’I+D+i [6], i el del Ministeri d’Educació
a través de la Direcció General de Poĺıtica Universitària [7] especifica que no
aplicarà cap rebaixa a les ajudes ja concedides i amb compromisos plurianuals, ja
que les subvencions no es veuen afectades per la regulació establerta en el Real
Decret 8/2010.

3. En alguns casos dels programes JdC i RyC, els contractes estan cofinançats amb
recursos procedents del Fons Social Europeu, que tampoc han estat afectats per
les retallades.

4. Les convocatòries de beques es regeixen per la Ley General de Subvenciones (Ley
38/2003, de 17 de noviembre). Aquesta llei especifica que una de les obligacions
de les entitats col·laboradores és: “Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos
de acuerdo con los criterios establecidos en las bases reguladoras de la subvención
y en el convenio suscrito con la entidad concedente”.

5. A altres universitats i centres públics d’investigació, la decisió adoptada ha estat
la de no aplicar aquesta reducció al Personal Investigador en Formació o adscrits
als programes JdC i RyC. De les universitats on śı s’ha aplicat, la Universidad de
Murcia i la Universidad Politécnica de Cartagena ja han anul·lat aquesta reducció.



Molts d’aquest programes (FPU, JdC, RyC, etc.) són convocatòries generals a
nivell estatal, i les seves condicions són independents del centre d’adscripció. Aix́ı
doncs, és un greuge comparatiu envers el Personal Investigador en Formació i No
Permanent d’aquesta universitat que, en funció del centre d’adscripció, es rebin
sous diferents essent beneficiaris del mateix tipus d’ajut. Més encara, aquesta
decisió tindrà l’efecte de descoratjar l’elecció de la UAB com a centre d’adscripció
dels ajuts predoctorals, JdC i RyC, en benefici d’aquells centres que no apliquen
la retallada.

6. Aquesta decisió és molt lesiva per a un col·lectiu amb una situació econòmica tan
precària i amb un futur laboral tan incert. D’una banda, se’ns considera PDI per
aplicar la reducció. De l’altra, se’ns considera estudiants i se’ns obliga a pagar
taxes de tutela i de matŕıcula que haurien de ser gratüıtes per al personal laboral,
i de gestió de matŕıcula i “serveis espećıfics” que haurien d’estar cobertes per l’ajut
o per la universitat.

7. Som pilars bàsics tant en la investigació com en la docència de la UAB, dues
de les raons per les quals se li ha atorgat el “Campus d’Excel·lència Internaci-
onal”. Aquesta situació contrasta amb la poca sensibilitat que ha demostrat la
UAB envers el nostre col·lectiu. Amb accions com aquesta, doncs, la Universitat
Autònoma de Barcelona no aconsegueix res més que perdre capacitat d’atracció
de joves investigadors i passar a convertir-se en una universitat de segona.

El col·lectiu d’investigadors predoctorals i postdoctorals entenem el context econòmic
actual i la necessitat de reduir costs per part de la Universitat, però la mesura adop-
tada per a reduir els sous dels becaris d’investigació no significa cap estalvi, ja que la
universitat ha de retornar aquests diners a les entitats finançadores.

Per tot això reclamem que el nostre sou torni a ser el de maig de 2010 i que se’ns retorni
la part corresponent que se’ns ha descomptat des de juny.

Col·lectiu d’Investigadors en Formació, Juan de la Cierva i Ramón y Cajal
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