
ACTA assemblea contra la Precarietat a 16 de gener de 2008 

 

Ordre del dia: 

1.- Jornades Fòrum social català.  

2.- Jornada informativa sobre les condicions de les diferents beques UAB de dijous 17 

gener.  

3.- Vaga 6 de març. 

4.- Com estan les negociacions de les figures d’associats.  

 

1.- es discuteix el contingut i la organització dels seminaris i tallers (entrada lliure) a la 

UB els dies 25-26 gener. L’Assemblea s’ha compromès en dos taules diferents que 

han tocat a la mateixa hora (el dissabte de 16 a 18h.). La Natàlia ens farà arribar el 

progrma. La Isa, el Josep Mª, Judit, Natàlia, Laia i Adri s’ho prepararan...   

 

2.- Ja està organitzat.  

 

3.- Unanimitat en voler-nos adherir a la VAGA convocada pels estudiants el dia 6 de 

març. La Isa fa cinc cèntims de les seves reivindicacions i ens va enviar el manifest, ja 

l’estan preparant. Dimarts que ve, dia 22, a les 13h. a l’edifici d’estudiants, 

aquests/es han quedat per preparar-la. Donat que ens hi sumem i per poder explicar 

les nostres reivindicacions fora bo que gent de l’assemblea passes per allí... Es 

discuteix sobre el paper del comitè laboral, que no sabem si la convocaran; 

independentment nosaltres recolzarem la vaga. A la propera assemblea cal començar 

a preparar les nostres mobilitzacions per fer-nos visibles: que quedi clar que el 

personal precari també està en vaga el dia 6.  

 

4.- TEMA ASSOCIATS 

L’Ermengol ens fa un resum de com estan les coses amb el rectorat. El rectorat pel 

curs vinent vol que tots/es les associades irregulars estiguin regularitzats. És un tema 

complicat perquè n’hi ha de tres tipus: mèdics, estructurals (que es segmenten en 

vàries categories en funció dedicació; a més a més, els departaments ajunten i 

fragmenten aquestes places, la qual cosa dificulta saber qui les està ocupant) i els qui 

cobreixen substitucions. El volum d’associats és altíssim i es calcula que són un 30% 

dels professors d’aquesta casa, dels quals la meitat són estructurals (majoritàriament 

A3 i A4). Sembla ser que l’associat real-legal seria aquell qui pot demostrar, en els 



quatre anys anteriors, dos anys d’activitat principal fora de la universitat. No queda clar 

si en una activitat coherent o no amb la matèria a impartir.  

 

Les propostes inicials del comitè laboral al rectorat són:  

Donat que no es pot considerar com a associat/da real qui hi dedica 5-6 hores 

setmanals a la docència, es proposa que es contractin a temps complert:   

- Es transformin a lector els acreditats. I en el cas de doctors no acreditats o no 

doctors se’ls doni una moratòria per aconseguir-la.  

- que d’altres no doctors es transformin a PIF.  

 

La resposta del rectorat al gener és:  

- Redefinir i pactar la definició d’associat real (legal). A la qual el comitè és nega i 

posa sobre la taula que sigui un requisit de contracte (i no una recomanació...) 

que la activitat econòmica principal de la associada sigui coherent amb la 

docència que impartirà.  

- Demanar, junt a altres universitats catalanes, més dotació econòmica per 

regularitzar els associats.  

- Compromís de cobrir les substitucions amb associats reals. I quan per les 

característiques del departament sigui impossible, pagar hores extres a d’altres 

professors.   

 

Les negociacions estan en un punt mort, i l’únic acord de paraula al que sembla que 

han arribat és que els associats acreditats de dedicació 5/6h. passin a lectors.  

 

 

PROPERA ASSEMBLEA: dimecres 6 de febrer a les 13h. (a una de les sales de 

reunions edf. estudiants. 


