
Assemblea contra la Precarietat 

13 de febrer del 2007 

Seminari A de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia 

 

Assistents: per coneixement d’algunes de les persones presents es pot dir que aquestes són 

becaris/es FPI, FPU, FI i de capítol VI. També assisteixen membres del comitè d’empresa PDI. Hi 

assisteixen unes 25 persones aproximadament. 

 

Es debat sobre la proposta de reglament de les beques de formació de personal investigador de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, que alhora inclouen les beques de suport a la recerca.  

Aquesta proposta està en mans del Vicerectorat d’Investigació i es vol aprovar pròximament en un 

Consell de Govern. 

El dia 16 de febrer el Vicerectorat es reuneix amb el comitè d’empresa PDI i un dels punts a negociar 

és aquest reglament. A aquesta reunió està previst que assisteixi l’Adrià Crespo com a observador en 

nom de l’Assemblea de Tercer cicle i l’Assemblea contra la Precarietat. 

 

Les qüestions que van sorgir a l'Assemblea van ser les següents: 

I. Respecte a la proposta del Reglament del Becari: 

a. Es demana que la negociació de la proposta sigui més oberta als col·lectius afectats i 

s’exigeix que hi hagi un planning de negociació. Es denuncia la minsa transparència del 

procés i el seu propòsit d’aprovar-lo sense consens dels col·lectius afectats. Es 

manifesta la intenció de portar a terme actes de protesta si no s’escolten les demandes. 

b. En relació a les beques de Formació de Personal Investigador: 

i. Tal i com es recull a l'EPIF (Estatuto del Personal Investigador en Formación) 

aprovat per Real Decreto, i que regeix per a totes les Universitats de l’Estat, les 

hores de docència no poden en cap cas superar les 60 hores anuals. 

També es recull que el límit inferior d'hores és 0. 

... No obstante, el personal investigador en formación que desarrolle su actividad en una  universidad 

podrá colaborar en tareas docentes, dentro de los límites que se establezcan en la correspondiente 

convocatoria, sin que en ningún caso pueda desvirtuarse la finalidad investigadora y formativa de las 

becas. En todo caso, no se le podrá atribuir obligaciones docentes superiores a 60 horas anuales. 

(EPIF, BOE nº 29 pàg. 3, febrer de 2006)  

 

 

 

ii. Règim de contractació:  



1. Demanar que s’equipari als MIR o d'altres col·lectius amb règim especial 

de contractació en pràctiques (estudiants en pràctiques amb contractes 

laborals que duren més de tres anys) 

2. Demanar 1+3 en comptes del 2+2 que sembla recolzar el rectorat. 

iii. Docència: 

1. Estar en possessió del DEA per a poder fer la tesi i poder donar una 

educació de qualitat. 

2. Poder exigir fer un mínim d’hores, o no fer-ne cap tal i com estableix 

l'EPIF. 

3. Establir un màxim de 60 hores anuals, tal i com recull l'EPIF. 

4. Respecte a la “Finalitat formativa” i al nombre d'hores: millorar el redactat 

per a incloure una docència adequada (dins de l'àrea de la tesi dels 

becaris) i proposar una figura (director de tesi) per mediar entre els 

interessos del departament i el del becari. A través d'aquesta figura 

s'establiran les tasques docents a realitzar i les hores que el o la becària 

hi dedicarà. 

5. Que es reculli al reglament que les hores de supervisió d'examens siguin 

reconegudes com a hores de docència. 

6. Que les hores de docència dels becaris es recullin al pla docent i quedin 

enregistrades al SAMAS. 

c.  En relació a les beques de Suport a la Recerca: És una iniciativa positiva que finalment 

regulin aquest tipus de beques, que fins ara depenien totalment de la discrecionalitat 

dels departaments i dels centres d’investigació i que encobreixen formes de treball 

altament precàries. Però pel que fa a la proposta del rectorat: 

 

i. Segons l’estatut del becari de la UAB, només són becaris aquells que estan en 

programes de postgrau i doctorat.  S’ha d’aclarir de la seva proposta si aquestes 

beques estan vinculades o no a programes de postgrau i doctorat. Totes les 

beques que es proposin han d’estar vinculades a la formació de postgrau i amb 

la beca s’han de cobrir també les despeses de matriculació 

ii. Les beques que actualment encobreixen tasques laborals de tècnics 

investigadors i la seva limitació a un any possiblament farà que els equips 

d’investigació substitueixin les persones any rera any i empitjorant la situació 

d’aquests treballadors i treballadores 

iii. Demanem la laboralització de les tasques que fins ara estaven fent els becaris 

de capítol VI. Demanem que els equips de recerca contractin els investigadors i 

investigadores 



iv. Per tal d’afavorir la laboralització d’aquest tipus de beques, es proposa, per 

exemple, que la Universitat assumeixi transitòriament el cost de Seguretat Social 

dels nous contractes. 

v. S’hauria d’estudiar conjuntament quines figues contractuals serien les més 

adequades  

. 

 

II. Es demana que es tingui present el col·lectiu que en aquest moments està sota la figura 

d’associats, tenen ja els cursos de doctorat fets, estan començant la tesina, però no hi ha al 

departament projectes als qual es puguin adscriure’s. Es demana que per a aquestes 

persones les beques no estiguin adscrites a projecte, sinó al Departament. 

 

III. Es proposa fer un anàlisi de les figures laborals que es troben en el Conveni PDI – PAS i a 

les que els equips de recerca podrien acudir per a contractar personal investigador. 

 

IV. Es demana que aclareixin com es distribuiran (per Facultats, Departament, Equips de 

Recerca) les 250 beques que ofertarà la UAB. 

 

V. Respecte a la Carrera Acadèmica que s’està aprovant el rectorat: 

a. S’ha de tenir en compte que la majoria de les tesis no s’acaben en 4 anys.  

La justificació és clara: docència, publicacions necessàries per a les acreditacions, 

congressos, col·laboració amb els projectes de recerca del grup (en els que hi ha casos que 

no coincideixen amb les tesis) i la redacció de la tesis. 

Es demana que la Universitat obri places que no siguin de beca per a aquesta situació. 

 

VI. Es posa de manifest l’existència de l’Assemblea del becaris de Col·laboració i les 

reivindicacions que estan portant a terme: la laboralització d’aquestes tasques (sota conveni 

PAS) i la convocatòria de beques de suport a l'estudi segons criteris de renda (i no 

acadèmics) i sense contraprestació. 

La persona que pertany a aquesta assemblea defensa que totes les reivindicacions tinguin 

el recolzament de tots els col·lectius de la UAB i que hi hagi una coordinació entre aquests. 

 becaris-collaboracio-uab@googlegroups.com  

 

 

Con formato: Numeración y
viñetas


