
ADHESIONS I SOLIDARITAT  

VAGA BECARIS DE COL·LABORACIÓ 
 

El col·lectiu de becaris i becàries de col·laboració fa vaga la setmana vinent. Les nostres 

reinvidicacions són senzilles: els becaris de col·laboració som treballadors i no tenim 

drets laborals. Les característiques de les beques fan que al llarg de tot l’any hi hagi 

becaris que marxen, becaris nous… La manca de personal fa que, per molts treballadors 

i treballadores, l’ajuda dels becaris sigui vital, encara que és inútil donar una formació 

bàsica a algú nou cada tres messos. Això fa que la qualitat del serveis sigui pitjor. No 

per la manca de perícia dels treballadors i becaris, sino per que no donen a l’abast. 

 

Envers aquesta situació, el Rectorat perpetua sine die la cobertura d’aquestes necessitats 

i, amb l’altre mà, fomenta la contractació irregular (beques en lloc de contractes) i 

l’incompliment de les seves pròpies normatives (amb beques de col·laboració, beques 

de suport a la recerca…).  

 

VOLEM: 

 

- Que es reconegui que les beques de col·laboració són realment llocs de 

treball encoberts i, precaris. 

- Que s’estableixi un programa de beques d’ajut a l’estudi sense 

contraprestació de servei. 

- Que les necessitats de personal del serveis docents i no docents de l’UAB 

siguin cobertes amb contractes. 

 

I per això DEMANEM: 

 

1) Paralització del Reglament perque: 

 No reconeix que els becaris de col·laboració són treballadors i treballadores 

sense contracte i sense drets laborals. 

 No estableix uns ingressos mensuals mínims ni la seva revisió a l’alça segons  

l’increment del cost de la vida (IPC). 

 No inclou el cost de la matrícula. 

2) El compliment de les condicions que estableix l’actual convocatòria per als 

becaris i becàries de col·laboració, donat la quantitat de irregularitats detectades. 

 

3) L’establiment d’un calendari en firm i concret de negociacions amb el següent 

programa: 

 La conversió en contractes laborals dignes de les places cobertes per beques de 

col·laboració en tasques no docents i docents. 

 L’establiment d’un programa de beques propi de la UAB, tal com estableixen els 

seus Estatuts (art. 180.1 i 180.3) “per compensar les desigualtats” sense 

contraprestació de servei. 

 

Aquestes reinvidicacions ja han sigut demanades pacífica i institucionalment i, davant 

les reiterades evasives i les condicions en les quals es desenvolupen les beques de 

col·laboració pel no reconeixement de la seva natura laboral, ens obliga a prendre 

aqueste mesura excepcional. 

 



El responsable de la sobrecàrrega de treball durant aquests dies no som nosaltres. 

És el Rectorat per no cuidar tant la qualitat de les condicions laborals dels seus 

treballadors com la imatge publicitària d’aquesta universitat. 

 

Si estàs d’acord amb les nostres reinvindicacions, adhereix-te¡ 

 

Assemblea Becaris i Becàries  de Col·laboració de la UAB 

 

 

 


