
Assemblea contra la Precarietat (17 de Setembre de 2007) 

Aula 1 Facultat de Ciències Polítiques  i Sociologia 

 

Ordre del dia: 

- Repàs de la situació actual, estat de les negociacions entre el comitè 

d’empresa i el rectorat. 

- Presentació de les comissions, creades a partir de l’anterior assemblea. 

- Proposta de calendari d’activitats de la comissió d’acció i difusió. 

- Altres... 

 

1. Estat de les negociacions:  

 

 Xavier Cussó presenta l’estat de les negociacions dels sindicats amb el 

rectorat. Des de la darrera assemblea al Juliol no hi ha hagut cap novetat i fins 

la propera setmana no tenen prevista una primera reunió del comitè PDI. El 

darrer curs es va tancar la negociació sobre els col·laboradors, els ajudants i es 

va aprovar el Reglament del becari de la UAB (que afecta tant a becaris 

predoctorals, com capítol VI). Previsiblement aquest curs es començarà a 

parlar de la regulació del professorat associat irregular (o fals associat).  

 

A l’assemblea surten diferents temes relacionats amb l’aplicació d’aquests 

acords pels diferents departaments  i de les conseqüències que poden tenir en 

diferents col·lectius. Discussió i propostes des de l’Assemblea:  

- En el cas dels ajudants, buscar versions jurídiques que es puguin 

contrastar amb la interpretació del gabinet jurídic sobre l’aplicació de la 

LOU. Hi ha departaments que no estan complint amb la moratòria ni 

amb els acords que es van arribar. 

- Convocatòria de beques PIF de la UAB:  

� Hi ha departaments que han assignat més hores de docència (65) 

de les que estableix la convocatòria pel primer any (45).  

� No compliment del EPIF (Una interpretació del EPIF pot concloure 

que abans del DEA no es poden oferir classes) 

� Crítica a la suplantació de professorat per becaris/es 



� A la convocatòria no es reconeix el dret a estades breus, un 

greuge comparatiu amb la majoria de beques PIF 

� Fer complir el compromís del rectorat de canviar les condicions 

per la pròxima convocatòria. 

� Escriure una carta al Síndic de Greuges de la UAB i de la 

Generalitat sobre l’abús que signifiques aquestes beques. 

 

 

- Situació dels becaris de capítol VI. Què passarà amb els i les becàries que a 

partir de l’aprovació del nou Estatut del becari no puguin renovar la seva beca 

d’aquí a un any?   

- Nova Carrera Acadèmica. 

� No eliminació de la figura d’ajudant i aplicació de la LOU 

 

3. Es presenta i s’aprova el programa d’activitats preparat per la comissió 

d’activitats i difusió. 

 

Les preparacions per a portar a terme aquestes activitats són les següents: 

- Per l’activitat del dia 26 (inauguració del curs acadèmic):  

� Enviar al correu de l’assemblea 

� Es decideix portar les samarretes i fer un cartell. 

� Elaboració d’una octaveta 

- Per a l’assemblea extraordinària del dia 3 d’Octubre a la que es debatrà 

si es fa una vaga per el dia 14 de Novembre es decideix: 

� Buscar la complicitat dels sindicats i comitè. Es planteja una 

reunió amb aquests abans del dia 3. 

� Buscar la complicitat de la resta de professorat i dels estudiants 

� Contactar amb la resta de grups de precaris d’altres universitats  

� Elaborar una llarga llista de correus electrònics per a enviar entre 

el 26 i el 29 de setembre. 

� Elaborar continguts sobre la precarietat a la UAB per a presentar 

el dia 3 de cara a la vaga 



� Sobre les situacions precàries a la UAB (ajudants, beques 

PIF-UAB, beques capítol VI, Nova Carrera Acadèmica, 

etc.) 

� Fer cartells per a penjar-los per tota la Universitat entre el 26 i el 

29 de setembre. Es decideix també el contingut del cartell i de les 

octavetes. 

- Per a la festa de la UAB, 8 de Novembre. 

� Preparar una barra per a difondre el missatge de l’assemblea. 


