
Comissió d’Economia i d’Organització - 23 de febrer de 2011 
 
Dia: Dimecres 23 de febrer de 2011 
Lloc: Sala de Juntes, Rectorat 
Duració: de 9h a 12h 
Assistents: Vicerector, Gerent, Subgenerent, President de la Comissió d’Economia 
del Consell Social, representants PDI i PAS, sindicats (CAU, CCOO, UGT), Assemblea 
de Tercer Cicle. No hi havia representants d’estudiants. 
 
Abans de començar he parlat breument amb el VR. Li he dit que ahir (22 feb) hi va 
haver reunió de l’ACUP, que havíem quedat que ens avisarien i que s’hi s’havia parlat 
del 5% com s’havia compromès l’anterior VR. M’ha dit que ho sabia que hi havia hagut 
reunió (?, ha sortit als diaris). M’ha dit també que havia intentat preparar una segona 
reunió a través del Delegat d’Estudiants però que no havia pogut ser. Jo li he dit que 
contacti directament amb nosaltres, que no som estudiants. També ha dit que a una 
anterior reunió de l’ACUP ja s’havia parlat el tema del 5% i que s’havia quedat 
d’aplicar, però no m’ha quedat clar si aquesta reunió era anterior als nostres acords 
amb el VR. 
 
Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió. 
 
S’aprova per assentiment. 
 
Punt 2. Informe del vicerector de Política Econòmica i d'Organització. 
 
El VR ha començat presentant-se (és nou al càrrec) i agraint la presència dels 
convidats (President de la Comissió d’Economia del Consell Social, sindicats, 
Assemblea de 3r Cicle - PIF). 
 
Encara no hi ha hagut contactes oficials amb la nova conselleria d’Economia i 
Coneixement. “Rumors” (des de CERCA) que hi haurà una rebaixada del 10% en el 
pressupost d’universitats, que encara no se sap en què es concretarà (personal, 
projectes, infraestructura...). La UAB ara mateix està treballant amb uns pressupostos 
pensant que hi haurà un augment del 2%. 
 
Punt 3. Projecte de Pressupost 2011 i elevació al Consell de Govern per a la seva 
aprovació.  
 
Es presenten uns pressupostos equilibrats. El dèficit acumulat (d’altres anys) és de 48 
milions d’euros. Alguns apunts que he pres (el document és accessible per internet): 
 

 Estudiants de màster no comunitaris: s’augmenta la matrícula d’un factor 2,5 a 
un 3,5. Ingressos previstos: 358.181 euros. 

 S’introdueix una nova taxa per a les preinscirpcions als màsters de 30 euros, 
que harà de pagar tothom que es preinscrigui encara que no es matriculi, i que 
en principi no es descompta del preu final, amb la intenció de que només es 
preisncrigui la gent interessada. Ingressos previstos: 120.000 euros 

 Augment de la taxa de suport a l’aprenentatge a 70 euros (davant un cost 
individual que el Consell Social estima en 95,68 euros). Ingressos previstos: 
900.000 euros. El VR també enumera ràpidament els conceptes pels que es 
cobra aquesta taxa. Els que tinc temps d’apuntar són: 



o Manteniment del servei d’automatrícula 
o Campus Virtual 
o Noves infraestructures de la xarxa wifi 
o Servei de correu electrònic 
o Cercador Milenium 
o Biblioteca digital 
o Recercat 

 Augment de les taxes de grau (i màster?): el VR preveu que la Generalitat 
augmenti aquest any almenys un 2% les taxes de matrícula. 

 Reducció de les subscripcions a revistes científiques: 235.527 euros. 
 Tiquets menjador: 528.962 euros. 

 
 
En el resum, el global de l’evolució dels preus de matrícula i taxes als estudiants 
augmenta un 9,2% respecte l’any anterior. 
 
Intervencions: 

 Teresa Cabré (degana de Lletres) comenta que en un principi havia recolzat la 
mesura d’augmentar la taxa als estudiants extracomunitaris, però que 
augmentant tant es perdien alumnes, perquè a les altres unviersitats no s’està 
aplicant una mesura tan forta. 

 Jo comento que és una mesura completament discriminatòria i arbitrària, que 
obligarà a tancar màsters, i que si a més s’està fent individualment sense tenir 
en compte les decisions de l’ACUP que llavors no ens poden utilitzar aquest 
argument per altres coses (i.e. la retallada del 5%). Pel que fa a la taxa dels 40-
70 euros per estudiants, dic que han augmentat molt una taxa demanant un 
esforç als estudiants, que no tenen en general una font fixa d’ingressos. També 
que justament la majoria són serveis per internet, que en principi signifiquen un 
estalvi en la despesa de gestió, i no un augment, i que en tot cas s’hauria de 
bonificar que la gent fes els tràmits per Internet, enr eferència a l’automatrícula. 
Finalment, per la reducció dels tiquets menjadors comento que és una mesura 
que afecta molt més al col·lectiu PIF, perquè és una part important dels seus 
ingressos. 

 Juanjo Bravo (CCOO) pregunta quin és l’impacte de la retallada dels sous al 
capítol VI (projectes), i si els diners es queden als projectes, a la UAB o es 
retornen. 

 
 
Respostes: 
El VR comença dient que hauríem de tenir “una agenda reivindicativa conjunta” quan 
exigim coses fora de la UAB, per a que ens facin més cas. Les respostes a les 
preguntes concretes: 

 A Terese Cabré: el VR diu que han augmentat els estudiants de màster (+350), 
i que per tant no hem de patir en què la mesura dels extracomunitaris ens 
afecti. [Jo entenc que és +350 alumnes en general, caldria veure si han 
disminuït els extracomunitaris.] 

 A 3r cicle: em contesta que els estudiants de màster extracomunitaris no 
deixaran de venir aquí perquè la matrícula sigui més o menys cara, que si han 
pres la decisió de venir a viure aquí el preu de la matrícula és secundari... Pel 



que fa a la taxa dels 40-70 euros, em diu que no s’acaba amb aquesta i que 
vindran més taxes i més augments des de la Generalitat, i que els preus de les 
universitats passaran a formar part de l’estratègia d’aquestes per atraure 
estudiants. Diu que 30 euros l’any (5,8 al mes) no és tan esforç pels estudiants, 
i que sí que tenen ingressos. [No són 30 l’any, són 40 i l’any que ve 70.] Diu 
també que el preu real per cada persona [que ara està treballant o estudiant, 
no m’ha quedat clar] a la UAB és de 4780 euros, i que en realitat ens estan 
cobrant una part molt petita. Finalment, que la rebaixa dels tiquets menjador es 
negociarà aquest dilluns amb el comitè d’empresa de PDI, que la rebaixa global 
és del 50% però que es pot repartir com sigui. 

 
 
S’aproven els pressupostos per assentiment. 
 
Punt 4. Ajuts Menjador per al personal acadèmic. 
 
Com ha dit abans, es parlarà amb els representants del PDI aquest proper dilluns (28 
feb). 
 
Punt 5. Ajuts de Matrícula per a treballadors de la UAB 2010/2011. 
 
Segueix igual que l’any anterior. El document es pot consultar per internet. S’aprova 
per assentiment. 
 
Punt 5 bis. Resolució dels ajuts per a la millora de la seguretat dels laboratoris 
de docència i de recerca per a l'any 2010. 
 
Els documents es poden consultar per internet. S’aprova per assentiment. 
 
Punt 6. Aprovació de les modificacions de crèdit a 30 de setembre de 2010. 
 
S’aprova per assentiment. 
 
Punt 7. Proposta de modificació del reglament del Servei d'Activitat Física i 
elevació al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
S’aprova per assentiment, amb algunes petites modificacions suggerides per la CAU. 
 
Punt 8. Seguiment dels acords del Claustre del 16 de desembre de 2010. 
 
El VR explica que la decisió de l’equip de govern va ser de traspassar les mocions a 
les comissions. Per cada moció cal fer un informe jurídic de la competència de la 
comissió per decidir sobre el tema i un informe de l’impacte econòmic que suposaria 
aplicar la moció. Diu que encara no hi ha la majoria dels informes, i que per això les 
mocions es tractaran a la propera comissió. Tot i així, en comenta ràpidament algunes: 
 

 Taxa Suport a la docència (40 euros) al PIF: La secretaria general informa de la 
reunió VR d’economia amb l’Assemblea de tercer cicle i representant dels 



postdocs. Confirma que l’euip de govern ha decidit eximir d’aquest preu pels 
propers anys, i que ara passarà la decisió al Consell Social per a que l’aprovi. 

 Taxa Suport a la docència (40 euros) estudiants: La comissió d’economia del 
Consell Social ratifica els 40 euros i recomana que s’augmenti la taxa fins a 
apropar-se al cost real (95,68 euros). 

 
 
Intervencions: 

 3r cicle: Pel que fa a la taxa de suport a la docència he comentat que el que 
demanem no és només no tornar-la a pagar sinó que se’ns retorni, perquè està 
incomplint la normativa de les beques i perquè no té sentit cobrar aquesta taxa 
a un treballador. També he afegit que s’estan incomplint els acords als que es 
va arribar a la reunió, perquè ni se’ns ha informat de la reunió de l’ACUP (ahir, 
22 feb) ni s’hi han defensat les nostres postures, cosa a la que es va 
comprometre la rectora. 

 
 
La resta de mocions es tractaran a la propera comissió, inclourà com el primer punt de 
l’ordre després de l’informe del VR. 
 
Punt 9. Afers de tràmit. 
 
Res. 
 
Punt 10. Torn obert de paraules. 
 
Res. 
 


