
1a Reunió Assemblea de Tercer Cicle – Vicerector d’Economia UAB
 
Dia: 18 de gener de 2011
Lloc: Despatx del vicerector d’economia, Rectorat
Duració aproximada: 1h 30m
Assistents: Assemblea de Tercer Cicle (Elisa Berganzo, Emmanuel Serrano, Martí Cuquet, 
Paula Martínez), Vicerector d’Economia (Josep Enric Llebot), Delegat de la Rectora per a 
estudiants (Joan Lluís Pérez Francesch)
 
El Vicerector d’Economia ha comentat que ell està al càrrec fins dijous 20 gener, però que els 
compromisos als que s’arribi són ferms. El motiu de la reunió es informar-nos de la posició de 
l’Equip de Govern sobre el grup 4 de mocions presentades al Claustre de 16 de desembre de 
2010: “Propostes presentades per estudiants amb component econòmic”. La reunió ha estat 
centrada principalment en les tres mocions presentades per l’Assemblea de Tercer Cicle. No 
hem volgut entrar a parlar de les altres dues mocions, ja que havien estat defensades pels 
estudiants de grau i no ho portàvem preparat.
 
Retallada 5% (moció 10)
 
El Vicerector explica que és una decisió adoptada per l’Associació Catalana d’Universitats 
Públiques (ACUP). L’ACUP està formada pels rectors i els presidents dels consells socials de 
les universitats públiques catalanes (http://www.acup.cat).
 
L’Assemblea de Tercer Cicle entreguem el manifest i remarquem que:

1. es tracta d’una demanda que inclou tot el col·lectiu predoctoral i postdoctoral, tot i que la 
moció faci referència només al predoctoral;

2. les subvencions no han estat retallades (el Vicerector no n’era conscient), i que per tant 
els sous que en depenen tampoc n’haurien d’estar;

3. tot i que l’objectiu és que es retiri la retallada a totes les universitats catalanes, això 
no limita que la UAB pugui prendre la decisió de retirar-la als investigadors d’aquesta 
universitat, independentment del que es decideixi a l’ACUP; En aquest sentit, li 
demanem si les decisions de l’ACUP son vinculants. 

4. hi ha precedents d’altres universitats que han retirat les retallades (Múrcia, Cartagena i 
Complutense);

5. hi ha a més el precedent dels centres de recerca catalans, que no han aplicat la 
retallada per acord amb l’anterior conseller;

6. la retallada no beneficia la UAB, ja que aquests diners s’han de tornar;
7. en canvi, sí que la perjudica perquè nous investigadors escolliran centres de recerca on 

no hi hagi aquesta retallada.
 
Sorprenentment, el vicerector no era conscient que les subvecions no han estat retallades ni 
per l’Estat ni per la Generalitat. Pel que fa a qui gestiona els diners, no està clar. Diu que van 
dels Ministeris a la Generalitat, i que la Generalitat els entrega a les universitats. Això, però, 
només és cert per a alguns programes (per exemple, FPU), mentre que d’altres (per exemple, 



FPI) estan pagats directament pel ministeri. No coneix la casuística.
 
El vicerector i l’equip de govern de la UAB es comprometen a: 

1. que la rectora porti la proposta d’eliminar retroactivament la retallada a l’ACUP;
2. mantenir-nos informats del dia i del resultat d’aquesta reunió.
3. fer una nova reunió entre el vicerector (nou) d’economia i l’Assemblea de Tercer Cicle 

deprés de la propera reunió de l’ACUP
 
A la pregunta de si les decisions de l’ACUP son vinculants, el vicerector respon que no, però 
que cal tenir bones relacions amb les altres universitats i amb la Generalitat. Volem saber quin 
serà el pas següent si la decisió de l’ACUP es negativa. 
 
El compromís és de fer una nova reunió entre el vicerector (nou) d’economia i l’Assemblea de 
Tercer Cicle deprés de la propera reunió de l’ACUP, ja sigui per veure si s’ha acordat eliminar 
la retallada o en cas contrari per parlar de què es fa independentment a la UAB.
 
Taxa serveis específics i suport a l’aprenentatge de 40 euros (moció 12)
 
El vicerector d’economia comenta que aquesta taxa és exactament la mateixa que la que es 
cobra als estudiants de grau i de màster (campus virtual, etc.).
 
L’equip de govern es compromet a que la UAB assumeixi el pagament de la taxa de serveis 
específics i suport a l’aprenentatge per a tot el Personal Investigador en Formació a partir del 
proper curs (2011-2012). Com que a la moció no consta el caràcter de retroactivitat, ara per ara 
no ens retornaran l’import de la taxa pagada al curs 2010-2011 ni a cursos anteriors.
 
L’Assemblea de Tercer Cicle insistim en que la nostra demanda és:

1. Que la UAB assumeixi retroactivament aquesta taxa, retornant els diners a aquells que 
els haguessin pagat. Ja que les condicions de les beques obliguen al centre d’adscripció 
a cobrir aquestes despeses, considerem que han incomplert aquestes condicions, i és la 
seva responsabilitat esmenar-ho.

2. Que no “assumeixi el pagament” sinó que elimini la taxa per a tots els doctorands, 
incloent els que estan associats a la UAB, ja sigui amb beca, contracte, etc., com els 
que no.

3. Que especifiquin els conceptes que cobreix aquesta taxa, tal i com es van comprometre 
al Claustre. Tot i que ell digui que cobreix els mateixos conceptes que per la resta 
d’estudiants, hem rebut informació contradictòria per part de l’Escola de Postgrau.

 
El vicerector respon que això ho ha de parlar.
 
Tutela de tesi de 400 euros (moció 16)
 
L’equip de govern es compromet a assumir el pagament de la tutela per a les convocatòries 
actives, però que no respondran de les properes convocatòries. 



 
Entenem que vol dir que canviaran les condicions de les noves convocatòries. 
 
L’Assemblea de Tercer Cicle demana:

1. Que es tornin els diners corresponents a la matrícula del curs 2010-2011 als doctorands 
afectats (en el cas de l’Autònoma, els FPI). El vicerector diu que a la moció no es 
parlava de retroactivitat, però nosaltres considerem que han incomplert les condicions 
de les convocatòries i que és la seva responsabilitat esmenar-ho.

2. Que es cobreixi el preu de la tutela del PDI, d’acord amb el conveni col·lectiu. 
Reconeixen que sí, però que només els doctorands en fase de contracte. El vicerector 
argumenta que els doctorands en fase de beca no estàn associats a la UAB.

3. Que es faci una revisió de l’augment del preu de la tutela de tesi. Tot i que és un tema 
a tractar amb la Vicerrectora de Grau i Postgrau, ens demanen que expliquem les 
nostres demandes. El Delegat de la Rectora per a estudiants ens suggereix que, donat 
la complexitat del tema, fem un escrit anexant la documentació i li fem arribar a la 
Vicerrectora de Grau i Postgrau. Diu que ell mateix li comentarà.

 
Nou finançament de les universitats
 
El vicerector ens diu que aquest any s’ha de fer el pla que regula el finançament de les 
universitats, que dura 4 anys, i que potser aquí hi podríem incidir si ens coordinem a nivell 
català.
 
Llistes de correu
 
Demanem poder tenir contacte amb els investigadors predocs i postdocs. Com sempre, ens 
diuen que aquest és un problema de protecció de dades. Els comentem la possibilitat de crear 
(ells) dues llistes de correu, una predoc i una postdoc, que nosaltres no hi tinguem accés però 
que hi poguem enviar correus d’interès general. Ens diuen que és una molt bona idea (curiós, 
perquè això ja es fa amb llistes d’estudiants, de claustrals, etc. No se’ls havia acudit?). El 
delegat pels estudiants s’encarregarà de defensar aquesta idea.
 
Beques i doctorands
 
Demanem si ens poden fer arribar una llista de totes les beques amb presència a la UAB, i 
també el número de doctorands total de la UAB i de doctorands amb beca o contracte. Ens 
responen que això ho hem de demanar a l’Escola de Postgrau, potser a la Carme Tost.
 
Tiquets restaurant
 
El vicerector d’economia diu que els tiquets restaurant del 2010 se’ns donaran en breu. Els de 
2011 s’estan negociant amb els agents socials (sindicats?).
 
Final



 
El vicerector ens enviarà un resum fet per ell amb els compromisos als que hem arribat.
 
Queda pendent:

● Una nova reunió per veure la resposta de l’ACUP a l’eliminació de la retallada del 5%.
● Rebre resposta de la retroactivitat de la taxa de serveis específics i de la seva 

eliminació.
● Comprovar si hi ha algun doctorand en fase de contracte que hagi hagut de pagar els 

400 euros.
● Contrastar la resposta segons la que els doctorands en fase de beca no formen part del 

conveni PDI.
● Rebre resposta del delegat d’estudiants pel que fa a la creació de llistes de correu de 

predocs i postdocs.
● Enviar el manifest contra la retallada del 5% al delegat d’estudiants.
● Resum dels pressupostos de matrícules per tal de presentar-les a la DGU.

 
Appèndix: mocions discutides
 
Moció 10: El Claustre insta l'equip de govern per tal que, si escau, adopti els acords pertinents 
i, un cop confirmada l'adequació jurídica de la proposta, insti els òrgans i entitats competents 
a deixar sense efecte la reducció del 5% del sou del personal investigador en formació, de tal 
manera que l'import percebut en concepte de nòmina torni a ser el de maig de 2010 i que es 
reintegri amb efecte retroactius la quantitat corresponent des del mes de juny de 2010.
 
Moció 12: El Claustre insta el Consell de Govern i el Consell Social per tal que, si escau, 
adoptin els acords o normes pertinents, de conformitat amb la legalitat vigent, per assumir 
el cost del preu de 40 euros en concepte de serveis específics i suport a l'aprenentatge al 
personal investigador en formació.
 
Moció 16: El Claustre insta l'equip de govern que es respecti allò estipulat a les convocatòries 
dels ajuts predoctorals respecte la cobertura de la matrícula d'un programa de doctorat i, en 
aquest sentit, que s'interpreti que el preu en concepte de tutela de tesi està cobert pels ajuts.


