
 
A l’atenció dels membres del Consell de Govern de la UAB, en relació a la situació 

dels becaris de col·laboració i estudiants convenis universitat-empresa 

 

COMUNICAT 

 

Benvolguts/benvolgudes: 
 
Ens adrecem a vostès per tal de fer-los arribar la nostra posició i les reivindicacions, per 
tal d’estendre ponts de comunicació directa i benentesa. 
 
En primer lloc, a la sessió de la Comissió d’Afers Estudiantils, com ja deuen saber, es 
va retirar el Reglament de Beques de Col·laboració. Interpretem aquest gest per part del 
Vicerectorat d’Estudiants com a gest positiu, en tant que no es pot regular i naturalitzar 
la situació clarament anòmala i insatisfactòria per a tota la comunitat universitària que 
suposen les beques de col·laboració. També és positiva la decisió de no votar aquest 
Reglament al Consell de Govern, tal com va comunicar el sr. Grasa. 
 
Malgrat que aquesta Comissió té delegada l’elaboració i aprovació (subjecta a la 
ratificació posterior pel Consell de Govern) dels ajuts a l’estudi o del programa de 
beques de col·laboració (la denominació ha variat, per això esmentem totes dues), ahir 
se’ns va comunicar als representants d’estudiants i becaris de col·laboració presents a la 
sessió que NO ÉS COMPETÈNCIA SEVA desenvolupar un programa de beques d’ajut 
a l’estudi sense contraprestació de servei. 
 
Entenem que la situació dels becaris de col·laboració i dels estudiants dels convenis 
universitat-empresa és insostenible. Una solució eficaç no pot sorgir unilateralment dels 
Òrgans de Govern de la UAB sense implicar a tots els agents socials afectats per 
aquesta qüestió: Vicerectorat d’Economia (via Gerència), Departament de Recursos 
Humans, Vicerectorat d’Afers Acadèmics, l’Assemblea de Becaris de Col·laboració i 
d’Estudiants convenis universitat-empresa, els sindicats i, sens dubte, el Sr. Rector, 
Lluís Ferrer. 
 
Les demandes de la nostra Assemblea es recullen al document adjunt (taula 
reivindicativa) i entenem que no es tracta de cap sense sentit, tenint en compte el 
precedent de les sentències del Tribunal Suprem respecte a la Universitat Pablo de 
Olavide de Sevilla i, al març del 2007, respecte la Universidad del País Vasco. Tots dos 
han estat procediments judicials que s’han resolt a favor dels becaris i l’execució de la 
sentència ha comportat una despesa econòmica notable per aquestes universitats. 
 
A la UAB, actualment hi ha més de 200 persones que es poden acollir a les 
argumentacions jurídiques d’aquestes sentències, sentències que creen jurisprudència. 
Tanmateix, si fem comptes, durant els darrers quatre anys -període que legalment 
podem denunciar-, aquest nombre es dispara. 
 
Estem assabentats de la delicada situació financera en què es troba en aquests moments 
la UAB, donat que la Generalitat no vol complir els seus compromisos envers totes les 
Universitats Públiques de Catalunya. Volem fer explícit que en cap cas la nostra 
intenció és agreujar aquesta situació, per això demanem una taula de negociació.  
 



Això no treu que entenem que aquesta situació és la primera conseqüència de l’aplicació 
de la Llei Orgànica d’Universitats (LOU) i de la Llei d’Universitats de Catalunya 
(LUC) i que la UAB hauria de recórrer a mecanismes de pressió proporcionals a la 
gravetat de l’horitzó que imposen aquestes normatives a la universitat pública. 
 
Estem totalment d’acord amb les paraules del Vicerector d’Estudiants, és a dir, la 
principal font de finançament de la universitat pública ha de ser l’Administració 
Pública. Entenem que la LOU i la LUC suposen l’aturada i la restricció progressiva 
d’aquestes transferències, d’acord amb l’esperit competitiu i d’obertura de mercat als 
serveis educatius que inspira la Declaració de Bolonya i totes les Declaracions que 
desenvolupen l’anomenat Espai Europeu d’Educació Superior. 
 
El  rebuig de la comunitat estudiantil d’aquest marc normatiu, pels seus efectes a 
l’autonomia real de la Universitat envers el seu funcionament, pels seus efectes en la 
precarització de les condicions laborals i d’estudi de tots els col·lectius de la comunitat 
universitària (professors, investigadors, personal d’administració i serveis, estudiants, 
…) i la subsegüent repercussió a la qualitat de la investigació que produeix, dels serveis 
que ofereix, de la docència que transmet a les noves generacions… El rebuig de la LOU 
i de la LUC, el rebuig en definitiva de l’aplicació de l’EEES és un rebuig a favor, 
precisament, d’una universitat pública, de qualitat, compromesa, avantguardista i també 
de qualitat. 
 
L’Assemblea de Becaris i Estudiants de convenis Col·laboració universitat-

empresa, demana als membres del Consell de Govern, que aquest òrgan: 

 
1. Que emeti una resolució on es faci explícit que no es prendrà cap mesura 

disciplinària i/o repressiva envers els estudiants que han optat per a fer 

seguiment de la vaga, ja siguin becaris/es de col·laboració o PCUE-UAB. 

(veure annex 1 i 2) 

2. Que es requereixi a la Comissió que emeti una resolució on es determini que 

les beques retirades durant el procés de revisió del compliment dels 

requisits de la present convocatòria, seran objecte de nou estudi i revisió, ja 

sigui mitjançant la resolució dels recursos formulats pels sol·licitants,  o bé 

per la resta de beques revocades, i no recorregudes la UAB, les sotmeti al 

procediment de revisió d’ofici que estableix l’article 102 i següents de la Llei 

30/1992, amb l’objecte de comprovar que no s’hagués adoptat una mesura 

lesiva i no ajustada a Dret envers al sol·licitant, oferint tràmit d’audiència 

al referit sol·licitant perque al·legui allò que consideri oportú, en temps i 

forma escaient. La resolució que s’adopti en les esmentades revisions que es 

realitzaran amb caràcter urgent abans del 8 de febrer, no comportaran la 

pèrdua de la beca dels nous estudiants beneficiaris que els han substituït, 

respectant-se tots els drets adquirits. (veure annex 3) 

3. Que faci una resolució per la qual es compromet a promoure amb caràcter 

urgent una reunió que inauguri la Taula de negociació per a la resolució 

d’aquest conflicte integrada per:  

� el Rector 

� Gerència,  

� Recursos Humans, 

� Gabinet Jurídic  

� President del Consell Social 



� Vicerector/a d’Afers Acadèmics,  

� Vicerector d’Afers d’Estudiants 

� els sindicats del PAS i del PDI tant funcionari com laboral 

� representació de l’Assemblea de Becaris de Col·laboració i 

estudiants PCUE-UAB (i el seu assessor legal). (veure Annex 

4) 

 

Que contempli els següents punts: 

 

• Substitució de l’actual programa de beques de col·laboració per un 

programa d’ajuts a l’estudi sense contraprestació de serveis (com ja existeix 

a altres universitats de l’Estat). 

• Iniciar un procés de laboralització progressiva amb calendari concret en un 

termini de 2 anys, de les places actualment cobertes per becaris i becàries 

de col·laboració i estudiants de conveni universitat-empresa a la UAB. 

  

Aquesta laboralització ha de contemplar un percentatge de contractes a temps 

parcial proporcional al nombre d’estudiants extracomunitaris a la UAB per tal 

de que aquestes persones puguin accedir en igualtat de condicions que la resta 

d’estudiants a les places convocades (en virtut de la possibilitat contemplada al 

permís d’estudiant de treballar fins a 20h setmanals amb autorització 

administrativa que pot tramitar la UAB). No estem demanant privilegis, sino 

una mesura que sigui sensible a les limitacions legals que imposa la Llei 

d’Estrangeria. No demanem res que no es pugui fer amb el Vè Conveni 

Col·lectiu de les Universitats Públiques Catalanes pel PAS-laboral. 

 

• Per donar cobertura normativa al procés de transició de dos anys, també 

s’hauran d’establir mesures de transició: 

o Reglament de Transició de Beques de col·laboració 

o Reglament pels estudiants PCUE. 

o Paralització de l’extensió de beques de col·laboració a l’àmbit 

docent. 

o Paralització de l’extensió de PCUE-UAB. 

 

 

 
Entenem que la nostra voluntat de negociació és ferma i resolutiva, i les nostres 
reivindicacions estan sustentades legalment, són justes i compten amb el suport de la 
JPAS, Comitè d’Empresa PDI-laboral, CGT-UAB,  CAU, Assemblea contra la 
Precarietat, Coordinadora Obrera Sindical (COS), la Federación de Jóvenes 
Investigadores (FJI), D-Recerca, Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), 
Associació d’Estudiants Progressistes (AEP), Sindicat d’Estudiants-Catalunya, Comité 
de Vaga 6M, Assemblees d’Estudiants... i els suports no deixen de pujar a títol 
individual i col·lectiu. 
 
Entenem que la resolució de la nostra voluntat negociadora també contempla iniciar 
totes les accions legals al nostre abast en el cas de que el Rectorat no doni una resposta 
ràpida i satisfactòria a les nostres reivindicacions, que entenem raonables i sobretot, 
legítimes, en tant que no demanem res que no estigui contemplat a l’ordenament jurídic 
vigent. 



 
Cordialment,  
 
Assemblea de Becaris i Becàries de Col·laboració i Estudiants de Convenis 

Universitat- Empresa (PCUE) UAB. 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 25 de Gener de 2008 

 

Comite.becaris@gmail.com 

www.precarietatuab.net 

 

 

 
ANNEX 1. Comunicat de l’Assemblea de Becaris i Becàries de Col·laboració 

 
APRECIADOS I APRECIADAS MIEMBROS DEL CONSELL DE GOVERN DE 

LA UAB: 

 
Ha llegado a nuestros oídos una información referente a medidas que deben tomarse 
respecto a la huelga de becarios y “treball campus” (PCUE-UAB). Por ello, y 
atendiendo al carácter moderno, negociador y progresista de nuestra universidad 
querríamos hacerles llegar algunas apreciaciones con el objeto de que ustedes las 
valoren como mejor estimen. 
 
1.- Les recordamos que somos “becarios de colaboración” y “Treball Campus” que nos 
regimos respectivamente por la Convocatoria General de Ayudas en ámbitos no 
Docentes de la UAB 2007/2008, aprobado el 15 de  marzo de 2005 y cuyas bases para 
el curso 2007/2008 fueron acordadas el 6 de marzo de 2007 y por el RD 1497/1981 de 
19 de junio, sobre programas de cooperación Educativa. 
 
2.- Dentro de las condiciones establecidas en dicha convocatoria, destacamos el 
apartado 10, el cual reconoce el derecho a huelga de los becarios así como su derecho a 
reunirse en asamblea en casos justificados. En cuanto al Real Decreto no se estipula una 
norma en contra. 
 
3.- Dichos derechos se regulan de tal modo que el becario/a de colaboración o treball 
campus no tengan porqué recuperar los días en los que no haya prestado su colaboración 
por este motivo.  
 
4.- Tampoco se prevé en dicha convocatoria la posibilidad por parte de la UAB de 
retener la retribución de sus becarios por el ejercicio de los derechos de huelga, 
asociación y reunión, lo mismo sucede con el Real Decreto. El hecho de que este tipo 
de retenciones se den dentro de una relación laboral no quiere decir que se den también 
dentro de nuestra relación como becarios con la universidad y, de darse, están 
reconociendo nuestro carácter laboral. 
  
5.- Por lo tanto, advertimos de que en el caso en que alguno de los becarios de 
colaboración o treball campus sufra una retención de la retribución mensual que le 
corresponde: 
 
I- Tomaremos las medidas legales oportunas ante la jurisdicción Social. 



II- Iniciaremos los procedimientos administrativos pertinentes. Entre ellos la 
posibilidad de exigir una inspección a las autoridades administrativas laborales así como 
una queja directa al Síndic de Greuges de Cataluña. 
III- Finalmente exigiremos responsabilidad directa del órgano responsable de esa 
disminución retributiva. 
 
Por último cabe recordarles que cualquier intento de los jefes de servicio de los 
diferentes departamentos o áreas de la UAB, para amedrentar a los becarios del uso de 
su derecho a huelga reconocido por el apartado décimo de las condiciones de la 
convocatoria de la beca de colaboración, será tratado con total seriedad y, no dudaremos 
tampoco en emprender las acciones que nuestro Ordenamiento Jurídico nos 
proporciona. 
 
Cordialmente,  
Assemblea de Becaris i Becàries de Col·laboració i Estudiants de Convenis 

Universitat- Empresa (PCUE) UAB. 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 25 de Gener de 2008 

 
 
ANNEX 2: Proposta de resolució dret a vaga i mesures al respecte. 

 
Per la present, el Consell de Govern de la UAB comunica a tota la comunitat 
universitària que no es prendrà cap mesura que retalli el dret a vaga i manifestació 
del estudiants d’aquesta universitat, gaudeixin o no d’una beca de col·laboració o del 
programa de colaboració universitat-empresa a la UAB (PCUE-UAB). 
 
És a dir, el Consell de Govern i cap dels seus membres portarà a terme mesures com: 
 

- Reducció de l’import mensual de la beca/ajut mensual. 
- Retirada de la beca/ajut mensual. 
- Inducció a fer tasques no contemplades a les bases de l’actual 

convocatòria de Beques de Col·laboració 2007/08 i als corresponents 
convenis signats amb els estudiants PCUE-UAB. 

- Inducció a no exercir el seu legítim dret a manifestació i per tant, de 
vaga, siguin becaris de col·laboració o estudiants PCUE-UAB.  

 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a 31 de Gener de 2008. 
 
 
ANNEX 3: Proposta de resolució: irregularitats desenvolupament beques 

col·laboració. 

 

Tenint coneixement de l’existència de certes irregularitats en la Convocatòria de Beques 
de Col·laboració 2007/08, pel que fa a la revisió de les requisits necesaris per a gaudir 
de les beques de col·laboració, el Consell de govern estableix mitjançant la present 
resolució la creació d’una comissió paritària, anomenada de Comissió de seguiment i 
control de beques i ajuts a l’estudi, formada per cadascun dels sectors que composen 
aquest Consell de Govern, a més d’un representant de l’Assemblea de Becaris de 
Col·laboració, designat a l’efecte per ells mateixos, amb l’objecte de determinar i 
resoldre amb caràcter urgent les irregularitats plantejades.  



Al final de la reunió en la que s’aprovi la present resolució es designaran els membres 
que formaran part de l’esmentada Comissió. El funcionament d’aquesta Comissió es 
regirà pel reglament del Consell de Govern, i de manera subsidiària per la resta de la 
normativa interna de la UAB, i en el seu defecte allò que disposi pels òrgans col·legiats 
la Llei 30/1992 de la LRJPAC, no podent la normativa de la UAB contradir aquesta 
norma, i essent aquesta de preferent aplicació en els aspectes més garantistes envers els 
sol·licitants de beques afectats per la decisió de la referida comissió. 
 
Aquesta Comissió es constituirà abans del 7 de Febrer i haurà d’emetre una resolució 
abans del 8 de febrer respecte als casos que han comportat la pèrdua de la beca i que 
tindrà com a mandat immediat la resolució dels recursos formulats pels sol·licitants 
afectats per la revocació de les beques, així mateix sol·licitem que per la resta de 

beques revocades, i no recorregudes pels sol·licitants, que la UAB les sotmeti al 

procediment de revisió d’ofici que estableix l’article 102 i següents de la Llei 

30/1992 per a comprovar que no s’ha adoptat una mesura lesiva i no ajustada a 

Dret envers al sol·licitant, oferint tràmit d’audiència al referit sol·licitant perquè 

al·legui allò que consideri oportú, en temps i forma escaient. La resolució que 

recaigui sobre les esmentades revisions, que es realitzaran amb caràcter urgent 

abans del 8 de febrer, no comportaran la pèrdua de la beca dels nous estudiants 

beneficiaris que els han substituït, respectant-se tots els drets adquirits. 
 
Aquesta Comissió es reunirà com a mínim amb caràcter mensual, o amb caràcter 
d’urgència en un termini de 48 hores en casos on l’adopció de mesures 

disciplinàries que  comportin la revocació de la beca, amb l’objecte de revisar, si 
escau, les irregularitats o incidències plantejades durant la prestació de la seva activitat 
per part dels estudiants beneficiaris del Programa de beques de col·laboració. 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a 31 de Gener de 2008. 
 
ANNEX 4: Proposta de resolució: irregularitats desenvolupament beques 

col·laboració. 

 
 
Per la present, aquest Consell de Govern fa una crida als següents agents per a la 
creació d’una Taula de Negociacions amb caràcter d’urgència (abans de 10 díes) que 
condueixi la resolució de la situació dels becaris de col·laboració i dels estudiants 
PCUE-UAB: 
 

� Rector 

� Gerència 

� Recursos Humans 

� Gabinet Jurídic  

� President del Consell Social 

� Vicerector/a d’Afers Acadèmics  

� Vicerector d’Afers d’Estudiants 

� Tots els sindicats del PAS i del PDI tant funcionari com laboral 

� Representació de l’Assemblea de Becaris de Col·laboració i estudiants 

PCUE-UAB (i el seu assessor legal). 

 



Demanem que aquesta Taula inclogui dins del seu programa de negociacions els 
següents punts: 
 

• Substitució de l’actual programa de beques de col·laboració per un 

programa d’ajuts a l’estudi sense contraprestació de serveis (com ja existeix 

a altres universitats de l’Estat). 

• Iniciar un procés de laboralització progressiva, acompanyat d’una memòria 

econòmica i una taula d’equivalències entres les beques i la categoria 

laboral amb la que els nous contractes substituiran les referides beques i 

convenis. Establint un calendari concret on en un termini inferior a 2 anys, 

les places actualment cobertes per becaris i becàries de col·laboració i 

estudiants de conveni universitat-empresa a la UAB siguin substituïdes per 

places laborals, sempre que sota paràmetres objectius es compleixin els 

requisits de l’existència d’una relació laboral, tal i com determina l’Estatut 

dels Treballadors. 

  

Aquesta laboralització ha de contemplar un percentatge de contractes a temps 

parcial proporcional al nombre d’estudiants extracomunitaris a la UAB, per 

qualsevol de les vies que estableix la LO 4/2000, i a la vegada la implicació de la 

UAB, negociant amb la Subdelegació del Govern a Barcelona i amb el Ministerio 

de Educación y el de Asuntos exteriores, amb l’objecte que s’agilitzin al màxim els 

tràmits per l’obtenció de la corresponent autorització,  per tal de que aquestes 

persones puguin accedir en igualtat de condicions que la resta d’estudiants a les 

places convocades (en virtut de la possibilitat contemplada al permís d’estudiant 

de treballar fins a 20h setmanals amb autorització administrativa que pot tramitar 

la UAB). No estem demanant privilegis, sino una mesura que sigui sensible a les 

limitacions legals que imposa la Llei d’Estrangeria. No demanem res que no trobi 

acolliment en el Vè Conveni Col·lectiu de les Universitats Públiques Catalanes pel 

PAS-laboral. 

 

• Per donar cobertura normativa al procès de transició de dos anys, també 

s’hauran d’establir mesures de transició: 

o Reglament de Transició de Beques de col·laboració 

o Reglament pels estudiants PCUE. 

o Paralització de l’extensió de beques de col·laboració a l’àmbit 

docent. 

o Paralització de l’extensió de PCUE-UAB. 

 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 31 de Gener de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


