
Manifest de l’Assemblea de Tercer Cicle sobre les noves beques 
predoctorals de la UAB 
 

Com a assemblearis i representants claustrals del col·lectiu d’alumnes i becaris i becàries de Tercer 
Cicle de la UAB exposem:  
 
Que amb l'actual proposta del rectorat de beques pre-doctorals que gestionarà la UAB, el còmput 
d'hores de docència que haurà de donar el personal investigador en formació serà molt superior al que 
permet l'actual Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF). L’EPIF obtingut després d'anys de 
lluita del PIF (articulada a través de la Federació de Joves Investigadors) i d’obligatori compliment per 
tots els programes d’ajudes que tinguin com a finalitat la formació de personal investigador, estableix 
clarament que en el període de beca (els dos primers anys), el centre no pot demanar cap 
contraprestació laboral al becari. 
 
A la pròxima comissió d'investigació del dia 27 d'abril, el rectorat vol tirar endavant la convocatòria de les 
beques de la UAB que permet una docència d’un màxim  total de 295 hores, repartides en 4,5 crèdits 
el primer any, 7 el segon i 9 el tercer i quart any. Justificant-se amb un petit augment salarial (que no 
arriba ni a la mitjana de les actuals beques FPI) i sense estendre els drets laborals als dos primers anys, 
la convocatòria que es vol aprovar significa una doble vulneració dels drets del Personal 
Investigador en Formació:  
 
“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” 
 
Per tant, des del col·lectiu de Tercer Cicle demanem que:  
 
- s'aturi l’actual convocatòria de beques predoctorals de la UAB, l’aprovació de la qual està prevista 

pel pròxim 27 d’abril a la Comissió d’Investigació. 
- aquest procés sigui una negociació real, més enllà del comitè, amb els col·lectius implicats i afectats 

(becaris i becàries de la UAB i alumnes de Tercer Cicle en general) 
- en qualsevol cas, la futura convocatòria de beques predoctorals de la UAB compleixi estrictament 

els mínims establerts en el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF). Reial 
Decret publicat al BOE el 27 de gener de 2006.  

- En conseqüència: 
o Cap becari predoctoral podrà impartir docència abans de la fase de contracte i sense 

l’obtenció del DEA o acreditació similar 
 
o Les hores de docència no podran superar en cap cas les 60 hores (6 crèdits) anuals 

 
Demanem al comitè d’empresa, com agent negociador legitimitat que no acceptin ni signin cap acord 
que no compleixi les condicions anteriors.  
 
En el cas de que aquestes demandes i reivindicació de drets no siguin respectades s’iniciaran mesures 
legals per denunciar l’incompliment per part de la UAB del citat Reial Decret. I es convocarà a una vaga 
indefinida a tots els becaris predoctorals amb docència i a tot el personal docent investigador que vulgui 
solidaritzar-se.  
 
La política del rectorat sembla confirmar la voluntat de substituir professorat per becaris a baix cost, que 
tindran una càrrega docent molt superior, per exemple, a la que estableix la nova LOU pel professorat 
ajudant. Per altra banda, dificulta encara més realitzar la primera fase de la nova carrera acadèmica 
recentment aprovada el rectorat, ja que el personal investigador en formació, a més de fer el DEA, la tesi 
i segurament col·laborar amb tasques investigadores, podrà tenir una alta càrrega docent. Així doncs, 
amb aquest tipus de mesures, es manifesta la poca preocupació tant pel que fa a la qualitat de les tesis 
doctorals que s'elaborin a la UAB, com per la qualitat de la docència. 
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