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Comitè Becaris Col·laboració <comite.becaris@gmail. com>

Comité Becaris
Rafael Grasa <Rafael.Grasa@uab.cat> 5 de febrero de 2008 11:30 
Para: Comitè Becaris Col·laboració <comite.becaris@gmail.com>, Maria Espadalé <Maria.Espadale@uab.es>, Joan Carbonell
<Joan.Carbonell@uab.es>, Gabinet Juridic <g.juridic@uab.cat>

Benvolguts

Gràcies per la vostra nota. Aprofito per contestar la resta de coses.
N'envio còpia a Joan Carbonell i OCI, i demano que s'informi a tots els
membres de la Comissió, que crec que ja ha estat convocada o estan a
punt de fer-ho.

1. El mandat és del Consell, no del rector, atès el debat del propassat
dia 31 de gener, tot i que la proposta la va formular el rector. Segons
la secretaria general adjunta, l'encarregada en aquell moment de prendre
l'acta, es va acordar el que transcric (redacció provisional):

"El rector proposa constituir una comissió integrada per membres del
Consell de Govern i representants del col·lectiu de becaris per tal que
es pronunciï sobre el fet que la UAB disposi o no d’un programa d’ajuts
de col·laboració, i en cas que el pronunciament sigui favorable, elabori
una proposta de reglament sobre el funcionament d’aquest programa per a
presentar-la al Consell de Govern; així mateix, demana al vicerector
d’Estudiants i de Cultura que concreti el nombre de representants de
cadascun dels àmbits implicats que han de formar part d’aquesta
Comissió. Aquesta proposta és acceptada pel Consell de Govern".

Per tant, el mandat sembla clar: a) es treballarà exclusivament sobre
dos punts, vinculats als ajuts de col.laboració: 1) Ha d'existir o no un
programa d'aquests tipus? col.laboració? Amb quin objectius i
característiques....?; i b) cas d'existir un Programa amb determinades
característiques, , amb quin reglament de funcionament?.

En suma: a) Treball Campus o pràctiques en empreses o altres temes no
entren en el mandat; b) La Comissió no és una instància negociadora.

2. Per tant, aquesta Comissió és ad hoc (limitada en el temps i en les
funcions), per explorar un tema i dur el resultats al Ple i no té
delegada cap competència, ni pot tenir-ho: quan es delega cal dir-ho
explícitament, com estableix el Reglament que esmenteu.

3. Si la Comisió, reunida en ple, necessita algun informe jurídic, el
pot demanar al Gabinet. De fet, demanaré al Gabinet que enviï a un dels
lletrats a les reunions, per assegurar-ne el suport i el contacte directe.

4. La Comissió no està necessàriament presidida per ningú: per analogia
(comissions permanents del Consell de Govern), entenc que la pot
presidir e VR, atès que la Comissió sorgeix d'una iniciativa de l' Equip
de Govern (Reglament sobre ajuts de col.laboració). A més, l'OCI
convocarà les reunions i el Gabinet Jurídic i la pròpia OCI li donaran
suport. El calendari i ritme de treball depèn de la pròpia Comissió: el
5 de març és previst un nou Ple i cal posar els punts -co, sabeu- en
l'ordre del dia amb 10 dies d'antel.lació i enviar la documentació a
tots els membres 5 dies abans del Ple.

Per tant, us toca a vosaltres, els membres de la Comissió, decidir la
metodologia, calendari i ritmes

Ben cordialment, resto a la vostra disposició

Rafael Grasa

Secretari General
En/na Comitè Becaris Col·laboració ha escrit:
[El texto citado se encuentra oculto]
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