
Assemblea contra la Precarietat – UAB 

31 d'Octubre de 2007 

 

 

Ordre del dia 

1. Valoració de la inauguració del Montilla 

2. Estat de les negociacions dels col·lectius d'Ajudants i Associats 

3. Calendari de mobilitzacions 

4. Festa de la UAB 

5. Fórum Social Català 

 

 

 

1. Montilla 

–  La valoració de l'acte és positiva. Es calcula que vàren assistir unes 30 persones i que va ser una 
bona oportunitat per contactar amb la gent de D-Recerca. 

–  Necessitat de treballar més el discurs (Comissió de Documentació) per no haver d'improvitzar a 

l'hora de parlar amb els peces gordos. 

–  Donat que la premsa no ens va fer cas, estaria bé per als següents actes convocar-la 

específicament. 

 

2. Negociacions 

–  Als Pressupostos de l'Estat s'ha aprovat una reducció en la partida per investigació: baixa la base 
salarial i, per tant, la cotització a la Seguretat Social (el govern espanyol diu que així podrà fer 

més beques...). Sembla que la categoria laboral dels FPU (i FPI?) baixarà de “llicenciat” a 

“treballador no qualificat”. 

–  En aquest context, la UE ha cridat l'atenció a Espanya per la minsa inversió en I+D i per les 

desigualtats de gènere en l'àmbit laboral. 

–  Negociacions ajudants: ha hagut dues reunions d'ajudants amb el Comitè d'Empresa 

1. El Comitè proposa que els ajudants realitzin una reclamació individual a Registre del 

Rectorat per l'incompliment de la LOU en la seva càrrega docent. Si no hi ha resposta en 

el període legal (tres mesos?), es proposa iniciar contenciosos administratius a nivell 

individual. 

En aquesta primera reunió hi ha molts ajudants que es mostren reticents a emprendre mesures 

individuals. 

2. Entre la primera i la segona reunió, la Guadalupe ha tingut una conversa informal (no hi 

ha acta...) amb la vicerrectora de Personal (?), que mira d'evitar denúnicies individuals. 

La vicerrectora proposa negociar amb els ajudants i convoca una reunió el dia 05 de 

novembre. Entre les propostes que suggereix està la d'oferir als ajudants que facin hores 

extres per sobre de les 60 hores de docència annual que marca la llei (comprar als 

ajudants pagant-los hores extra). 

Fins la realització d'aquesta reunió, les reclamacions estan aturades. 

No obstant, a la segona reunió dels ajudants (més o menys 30 persones) es mostra oposició a la 

negociació (si hi ha una llei, què és el que s'ha de negociar?). En tot cas, es considera que a la 

reunió amb la vicerrectora no s'ha de decidir res sinó més aviat veure per on va el Rectorat. 

També hi ha dubtes en alguns aspectes com: 

■  no es pot fer una demanda col·lectiva? 

■  Tenen les Comunitats Autònomes un plaç d'adaptació a la nova llei? Si és així, quin 

és aquest plaç? 

●  En aquest context es decideix fer un comunicat des de l'Assemblea contra la Precarietat per 

dur-lo a la reunió amb la vicerrectora: 

○  Respecte a la Lou 



○  Reforç de la negociació col·lectiva i no tractament individualitzat de cada cas. 

○  Reivindicació de la figura de l'ajudant 
○  negació a fer més hores de les que estableix la LOU. 

–  Negociacions associats: no hi ha novetats 
 

3. Calendari de mobilitzacions 

–  8 de novembre, Festa Major 

–  Jornades informatives per col·lectius: es decideix convocar una assemblea de becaris 

predoctorals (comissió predoc – Glòria, Isa, Judith i Laia (et sembla bé, Laia?) i una altra 

d'associats (Comissió – Josep Maria, Martí i Natàlia). 

Dates per les assemblees: darrera setmana de novembre (si hi ha dates establertes, no les vaig 

apuntar...) 

Per convocar aquestes assemblees es proposa dir al Comitè d'Empresa si vol col·laborar, però en 

cap cas que la dinàmica de l'assemblea perdi autonomia per la participació del Comitè. 

En el context d'aquesta convocatòria, s'han d'acabar d'elaborar els fulls informatius per col·lectius. 

 

Sembla millor, abans que fer petites accions, fer assemblees per col·lectius per informar i per mirar 

d'ampliar la base social de l'Assemblea contra la Precarietat. 

Des de D-Recerca se'ns informa de que aquesta setmana algú de I+D va a la UB per les jornades 

predoctorals dels becaris FI. 

S'aplaça la idea de fer classes amb les samarretes taronges. 

 

 

6. Festa de la UAB 

L'Assemblea té concentració al torn de tarda de la barra. La paradeta té els torns incomplerts i es 

proposa: demanar un trosset de paradeta a algún altre col·lectiu o convidar a la gent de D-Recerca 

perquè participi a la nostra paradeta (sembla ser que algú vindria). 

El material que tenim per la paradeta: 

–  díptics informatius (general, associats i becaris). 

–  manifest 

 

7. Fórum Social Català 

A finals de gener són les Jornades del Forum Social Català. Aquest pot ser un bon espai de trobada 

per preparar unes jornades pròpies al segon semestre amb debats i xerrades. 

A través de D-Recerca es poden millorar els contactes amb d'altres universitats. 

 

 

Finalment, per millorar els contactes amb les mobilitzacions d'estudiants, la Isa està assistint a les 

Assemblees de la Plataforma Mobilitzadora en Defensa de la Universitat Pública (PMDU). 

L'Assemblea contra la Precarietat li dóna suport perquè s'impliqui en allò que consideri necessari. 


