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Assemblea contra la  Precarietat de la UAB (18 abril de 2007) 

Aula 2 Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia 

Assistents: 40 persones 

 

Ordre del dia: 

- Estat de les negociacions entre el comitè i el rectorat. 

- Presentació del borrador de Manifest. 

- Campanyes de mobilització. 

- Creació de comissions d’organització 

- Informacions vàries   

 

Estat de les negociacions entre el comitè i el rectorat. 

El Comitè d’empresa va fer un seguit de propostes sobre les beques i les figures contractuals 
afectades pel nou model de carrera acadèmica i ha anat negociant amb el rectorat. Fins ara s’han 
tancat alguns principis d’acord.  

* Ajudants 

- No doctors: passaran a 2ª etapa de Personal Investigador en Formació (PIF), amb contracte. 
Això suposa una reducció del sou i de les hores de docència.  

- Doctors: s’ofereixen contractes pont d’un any, a l’espera que s’acreditin com a lector (tot 
depenent de les necessitats docents dels departaments). 

La nova LOU reconeix la figura d’Ajudant que inicialment la UAB volia fer desaparèixer. La LOU 
estableix que poden fer com a màxim 6 crèdits/any de docència. Sembla que es podria reobrir la 
negociació d’aquesta figura a l’empara de la nova LOU. 

 

* Col·laboradors 

- Se’ls ofereixen condicions semblants als ajudants però estan sent negociades de forma 
individual. 

 

*PIF 

Ha estat millorada la proposta presentada pel rectorat amb cotització a la Seguretat Social durant 
els anys de beca i amb un augment entre el 10% i 15% del sou en l’etapa de contracte. 

- Càrrega docent: 45h/any primer any, 70h/any segon i tercer i 90h/any quart any. 

- Sous:se situen entre els de les beques FI i les FPI/FPU. 

- La UAB no preveia borses de viatge. 

 

* Beques Capítol VI i Falsos Associats 

No s’ha continuat la  negociació 

 

E rectorat no ha facilitat les dades suficients per tenir una visió global de com s’està fent aquesta 
conversió de figures contractuals. I de fet, el Comitè vol tenir dades generals dels canvis 
contractuals abans de donar per tancat l’acord. Tot i això, el rectorat ha difós entre els 
departaments un document “Acords presos entre els Agents Socials i el Vicerectorat de Personal 
Acadèmic sobre criteris d’actuació per al personal docent de la UAB que finalitza el seu contracte 
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el setembre de 2007 o que esgoten els terminis de la Clàusula de Garantia durant el curs 2006-
2007” on estableix una sèrie de punts que dóna per tancats, tot i que no han estat aprovats 
formalment pels sindicats. 

 

A continuació es fa una ronda de preguntes on surten diferents temes: 

- La carrera acadèmica que planteja el rectorat no concorda amb els arguments de l’excel·lència. 
Perquè és una carrera docent que no atrau als “excel·lents”, ja que si algú aconsegueix una post-
doc a l’estranger, on segurament hi ha més bones condicions laborals, tendirà a quedar-se a fora.  

- Sembla ser que el Rectorat està recollint informació de la situació contractual del personal dels 
departaments a través de contactes amb els directors dels departaments. 

- Quatre anys de PIF per fer la docència, la tesina, la tesi no dóna temps per fer mèrits per a optar 
a una beca post-doctoral després. 

- El Rectorat tenia intenció de crear beques de col·laboració en tasques docents (a part de les no 
docents, que cobren 300€/mes) per ajudar a implantar Bolonya. En alguns departaments això s’ha 
fet a través de contractes A26 per 8h/setmanals. 

- Aquestes beques pre-doctorals PIF no compleixen el Real Decret del Estatuto del Personal 
Investigador en Formación (EPIF). L’argument del Rectorat és que les beques FI tampoc el 
compleixen. Sembla ser un motiu on agafar-se en el cas que el Comitè es plantegés fer una 
denúncia. 

- El Comitè ha de firmar tots els contractes que es fan, potser en algun moment pot ser una 
mesura de pressió. 

 

Presentació del borrador de Manifest. 

Es presenta el borrador del Manifest i s’obre un torn de preguntes. En general, s’acorda afegir el 
següent: 

- Que sigui un manifest sobre la nova carrera acadèmica però que estaria bé incloure en el 
preàmbul una reflexió de la precarietat en general a la UAB. 

- Exigir el compliment de l’EPIF de les beques pre-doctorals PIF de la UAB. 

- Demanar qualitat en la docència i la recerca. 

- Fer menció al programa electoral del rector on deia que “lluitar contra la precarietat era un 
compromís del rector”, o del comentari de la vice-rectora “s’ha d’abaixar el nivell de les tesis 
perquè a Europa baixa”. 

- Demanar que hi hagi recursos econòmics per a la desvinculació. 

- Incloure la situació dels col.laboradors 

- Incloure una crítica a la gestió d’aquesta transició a la nova carrera acadèmica, que consisteix 
en una negociació individualitzada, sense tractar els col·lectius, i sovint al marge del 
departament. 

- Reivindicar la precària situació dels associats de substitució. Demanar que les hores de 
substitució estructurals siguin convertides en places fixes. 

- Fer referència a la manca d’informació facilitada pel rectorat. 

- Els concursos interns dels lectors 

 

Campanyes de mobilització, difusió i sensibilització 

Una vegada estigui llest el manifest definitiu es proposa: 



 3 

- Fer una recollida de firmes (posar nom i càrrec) a través de la llista de correu, la web 
http://precarietatuab.net i en format paper. 

- Fer públic el manifest: encartellar, roda de premsa, articles de diari, televisió? 

- Organitzar una entrega pública del manifest al rector: acompanyar el manifest amb mobilització i 
regalar-li una samarreta taronja. 

- Fer arribar el manifest des de l’Assamblea al Comitè 

- Fer classes amb la samarreta 

- Es distribueixen adhesius de la campanya contra la precarietat. Si algú en vol pot escriure 
precarietat-uab@movments.net 

 

DATES:  

- 25 abril tancar el manifest 

- 10 maig tancada (simbòlica) de recollida de firmes 

- Setmana del 14 de maig: entrega del manifest al rector. 

 

Creació de comissions de treball 

Comissió per la manifestació de l’1 de maig: Natàlia i Josep Maria 

Comissió per reformular el manifest: Marc, Xavier i Helena 

Comissió d’organització de mobilitzacions: Adrià, Isa, Mamen, Glòria i Helena 

 

 


