
 

Assistents:  

Armand Sánchez, Delegat del Rector de Personal i Relacions amb els Agents Socials 

Ana Ripoll, Vicerectora de Personal Acadèmic 

Joan Carbonell, Vicerector d'Estudiants i de Cultura   

  

Adrià Crespo, membre de l’Assemblea contra la Precarietat 

Gloria García-Romeral, membre de l’Assemblea contra la Precarietat 

Joaquim Oltra, membre de l’Assemblea contra la Precarietat 

 

 

Durada de la reunió: d’11.45 a 12.45, aproximadament 

 

 

En primer lloc es presenten ells i, després, l’Armand ens demana que ens presentem 

nosaltres un per un. Ens demanen nom, cognom, departament i tipus de relació 

contractual - laboral amb la UAB.  

 

Durant tota la sessió parla l’Armand Sánchez amb intervencions puntuals de l’Anna 

Ripoll i el Joan Carbonell. Els representants de l’Assemblea, un cop finalitzada la 

intervenció de l’Armand Sánchez, els fan arribar l’escrit demanant informació al Rector 

del personal contractat en diferents figures (com es va quedar en la darrera Assemblea) i 

es comprometen a comunicar la informació d’aquesta reunió als membres de 

l’Assemblea.   

 

Principalment a la reunió ens convoquen pels dos motius següents:  

 

1. Posar-nos en antecedents de quina és la situació actual de les negociacions amb els 

agents socials i quins són els antecedents que han portat a la situació actual.  Principal i 

exclusivament es presenta la postura del rectorat davant dels capítol VI i els becaris/es 

de col·laboració: 

- Diu que estan treballant per estabilitzar el 100% dels becaris de capítol VI, per 

que tots els interins tinguin triennis i per regularitzar la situació dels associats de 

manera que no hi hagi cap que no treballi fora de l’àmbit acadèmic. Atenció 

perquè fora de l’àmbit acadèmic no vol dir fora de la universitat, de manera que 

podrà haver professors associats amb contractes de PAS o de tècnic de suport a 

la recerca.     

- Parla de 4 tipus de casos en que es troba la gent amb contractes de cap. VI:  

o Gent fent tesi amb una retribució menor (DESAPAREIX) 

o Contractes enllaçats ad infinitum (DESAPAREIX) 

o Complement com a contracte d’associats (DESAPAREIX. S’hauran de 

moure a contractes laborals de PAS) 

o Situacions “atípiques” i temporals (gent que espera beques, gent de fora 

que necessita una beca per menys d’un any, transicions) (S’HA DE 

MANTENIR) 

- Respecte el reglament que regula aquestes situacions (el Reglament dels Becaris 

de la UAB), diu que s’han aproximat postures amb el Comitè, però que hi ha un 

punt on no hi ha acord: mentre que el Comitè demana retribució i dedicació a 

temps complet pels becaris de suport a la recerca, l’Equip de Govern marca un 

mínim del 25% de dedicació, quedant per tant com a beques a temps parcial. 



L’argument que es dona des del Rectorat és que els departaments no tindrien 

prou recursos per costejar les beques de suport a la recerca a temps complet. En 

tot cas, així queda i així es passarà al proper Consell de Govern.     

- No s’està de recordar que tant el nou model de carrera acadèmica com el 

reglament del que parlàvem es venen discutint des de ja fa temps. Quan el 

Comitè d’Empresa encara no estava constituït s’havia mantingut contactes amb 

cada un dels sindicats i fins i tot amb gent de l’Assemblea de la Precarietat.  

- Respecte els becaris de col·laboració, diu que es una figura pensada per no 

llicenciats, una alternativa a feines a temps parcial de fora de la universitat 

(literalment, van parlar de McDonalds i de repartir pizzes). Estan estudiant 

introduir assistents docents. 

- Val la pena ressaltar el que diu l’Armand sobre la precarietat: no acabarem mai 

amb ella per que la seva definició és opinable, però el rectorat l’associa 

fonamentalment a la noció d’arbitrarietat departamental.  

 

2. Fer-nos saber que estan predisposats a escoltar diferents col·lectius, però deixant clar 

al mateix temps que la negociació es portarà a terme exclusivament amb “els agents 

socials”, com a col·lectiu legitimat (es refereix al comitè d’empresa PDI laboral). No 

obstant, parlant de legitimació, diu que li consta que un “col·lectiu assembleari” va 

donar suport a CCOO a les eleccions. 

 

Són conscients de que hi ha col·lectius que estan al marge d’aquest procés de negociació 

i per tant diuen que una opció és que si el comitè vol, convidi a algun membre de 

l’Assemblea a les sessions en que es porti a terme la negociació sobre aquests 

col·lectius. Però el que no volen és mantenir dues taules de negociació.  

 

Davant la demanda d’informació al Rector, l’Armand diu que aquesta informació, en la 

seva majoria, ja està a disposició del Comitè d’Empresa i que en cap cas la facilitarà a 

l’Assemblea. Considera que no és a l’Assemblea a qui s’ha de proporcionar la 

informació, però de totes maneres ens convida a que ens posem en contacte amb el 

Comitè i que sigui aquest qui ens la faciliti.  

 

Amb anterioritat a la reunió l’escrit demanant la informació al rector es va enviar al 

mateix a través del registre del rectorat.   

 

 

 

 

 

  


