
Assemblea contra la  Precarietat de la UAB (12 juliol de 2007) 

Aula 1 Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia 

 

Ordre del dia: 

- Assumptes “urgents”: estat de les negociacions entre el rectorat i el Comitè 
d’Empresa. L’aprovació del Reglament del Becari de la UAB 

- Temes a mig termini, organització de cara al curs vinent.  

 

Estat de les negociacions i altres assumptes urgents: 

- Imminent aprovació del nou Reglament del Becari de la UAB en el pròxim 
Consell de Govern de 18 de Juliol. S’acorda que des de l’Assemblea es 
redactarà una nota informativa que mostri la disconformitat davant 
determinats punts d’aquest reglament (referents a la regulació capítol VI i 
docència del personal investigador predoctoral). Es farà difusió d’aquesta 
nota per diferents vies coincidint amb el darrer Consell de Govern.  

- Estat de les negociacions que afecten al professorat associat irregular. 
Possible reunió entre el Comitè d’Empresa i el rectorat per tractar aquest 
tema cap a finals de juliol. 

- Redacció de demanda formal d’informació al Comitè d’Empresa via mail. Es 
tornarà a insistir al rectorat per a que ens enviïn les dades que ens va 
prometre el rector.  

 

Organització de cara al curs vinent: 

- Necessitat de creació de comissions per organitzar la feina de l’Assemblea. 
Es parla de la creació de tres comissions, dos d’elles prioritàries en aquest 
moment. Per ara, aquestes comissions funcionaran principalment via mail i 
s’encarregaran de preparar el material de cara a la primera Assemblea de 
setembre.  

o COMISSIÓ NOVA TRAJECTÒRIA ACADÈMICA. És la comissió que 
es va parlar de fer ja en l’anterior assemblea per tal d’elaborar una 
alternativa a l’actual carrera acadèmica, que asseguri unes 
condicions dignes i una universitat pública i de qualitat. Es proposa 
que es treballi conjuntament amb els sindicats i estudiants. Per 
apuntar-vos a aquesta comissió escriviu a: xavier.cusso@uab.cat 

o COMISSIÓ DOCUMENTACIÓ I ANÀLISI. Aquesta comissió 
s’encarregarà d’obtenir i processar tota la informació possible sobre 
la precarietat a la universitat (dades, estudis existents, situació a 
d’altres universitats, etc.); per tal de denunciar la situació i dotar de 
contingut les reivindicacions. Per apuntar-vos a aquesta comissió 
escriviu a: monica.balltondre@uab.cat 

o COMISSIÓ DIFUSIÓ I ACCIONS. S’encarrega de gestionar la 
pàgina web, el mail de l’assemblea i fer conèixer l’assemblea dins i 
fora la universitat (fer una crida a la participació, reivindicacions i 
accions.) a través de tots els mitjans possibles (xerrades, cartells, 
samarretes, comunicats, accions, etc.). També és l’encarregada 
d’elaborar un pla de treball pels propers mesos. Per apuntar-vos a 
aquesta comissió escriviu a: josepmaria.antentas@uab.cat 



 

- Per aconseguir alguna millora, individual i/o col·lectiva, serà necessària la 
participació i el treball de tothom. Quan més siguem, menys feina tocarà per 
cap. Es fa una crida perquè la gent s’apunti a les comissions, que haurien 
d’estar formades per entre cinc i deu persones. Per formar part d’alguna 
s’ha d’escriure un missatge de correu electrònic (data màxima, fins al 
proper dimarts 17 de juliol).  

 

- Es fixa la convocatòria de la primera Assemblea del proper curs: dilluns 17 
de Setembre a les 13h (el lloc i aula es confirmarà a primers de Setembre). 

 

 


