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Comité Becaris
Comitè Becaris Col·laboració <comite.becaris@gmail. com> 4 de febrero de 2008 16:12 
Para: Rafael.Grasa@uab.cat

Benvolgut, 

Moltes gràcies per la seva resposta, sr. Grasa.
Gràcies al seu mail hem tingut coneixement de que és el Vicerector d'Afers d'Estudiants l'encarregat de presidir aquesta comissió,
motiu pel qual es va generar la nostra resposta.

Davant la informació aportada, ens agradaria tenir coneixement precís sobre quin mandat concret  ha fet el Rector per a la creació
d'aquesta Comissió donat que a la sessió del Consell de Govern no va quedar gaire clar, i ens és precís per tal de preparar en
temps i forma la documentació que volem aportar pel millor desenvolupament d'aquesta. 

D'altra banda, tal com disposa el Reglament del Consell de Govern, aquesta Comissió pot tenir delegades momentàniament
determinades competències (excepte aquelles que no permeten els Estatuts de la UAB a l'article 65), si aquesta Comissió en té.

Finalment, ens agradaria que ens informés i si ho considera oportú, faci arribar a qui pertoqui aquesta comunicació,  sobre quins
càrrecs o membres del Consell de Govern tenen la possibilitat de demanar un informe al Gabinet Jurídic, donat que creiem que és
necessari que els membres de la Comissió tinguin coneixement precís sobre les qüestions legals lligades a les demandes
plantejades pel nostre col·lectiu, especialment sobre l'eventual caràcter laboral de les places avui dia cobertes amb beques de
col·laboració (en serveis docents i no docents) i els estudiants PCUE a la UAB (els mal anomenats "treball campus").

Entenem que per a que aquest informe tingui una utilitat real no ha de ser de caràcter públic i per tant, la seva difusió s'hauria de
restringir als membres del Consell de Govern, de la Comissió creada i del Consell Social (davant les possibles mesures que aquest
vulgui portar a terme, previ acord del Consell de Govern, com vostè especifica) amb mandat de confidencialitat.

Cordialment, 

C. Becaris


