
Ens adrecem a vostè en qualitat de Rector i en relació a la Comissió creada ad hoc 
durant el passat Consell de Govern, per tal d’estudiar i elevar informes i propostes 
sustentades sobre el tema que ens ocupa, que no és altre que el del reconeixement dels 
drets laborals a les persones que avui dia treballen sota la formula de “beques de 
col·laboració” i “convenis universitat – empresa” a la UAB. La finalitat d’aquesta 
Comissió és que el proper Consell de Govern es manifesti en base a dades 
fonamentades. 
 
Entenem que en aquests moments, segons la comunicació que tenim amb el Sr. Rafael 
Grasa no s’està tenint l’actitud adequada per al correcte funcionament d’aquesta 
Comissió i interpreten que, potser per inexperiència, és més dilatòria que resolutiva. 
Entenem que el seu temps i el dels membres del Consell de Govern és molt valuós, i el 
nostre encara ho és més,  per tenir una reunió social o de bon veïnatge atenint-nos als 
paràmetres de convocatòria d’aquesta Comissió. Per la qual cosa, li demanem que el 
tema es prengui amb la seriositat que es mereix una situació que en aquests 
moments està a una trucada de telèfon d’acabar subjudice. 
 
Si el mandat del Consell de Govern per iniciativa seva s’ha encomanat a aquesta 
Comissió està sent interpretat pel Sr. Grasa al seu lliure albir, és problemàtic, i no és 
així, encara pitjor. La nostra voluntat, manifestada reiteradament a totes les instàncies 
(Comissió d’Afers d’Estudiants, Vicerector  d’Estudiants i Cultura, Adjunt del 
Vicerector d’Estudiants i Cultura i Consell de Govern) és resolutiva: sabem el que 
volem i no dubtarem en prendre totes les mesures al nostre abast i sinó ho fem nosaltres 
serà tractat per la Jurisdicció Laboral o Inspecció de Treball. 
 
No obstant, som optimistes, Sr. Rector i tenim confiança en que vostè no ens menysté i 
vol resoldre realment aquest problema.  
 
En aquest sentit, és evident que aquesta Comissió no nomes  ha de tractar als estudiants 
amb beques de col·laboració, també ha d’abordar als estudiants PCUE (Programes de 
cooperació universitat-empresa) i les peculiaritats dels estudiants estrangers, per un 
sil·logisme tan simple com que aquests també formen part del conflicte que ha fet retirar 
un Reglament de Beques de Col·laboració, i la Comissió precisament es crea a partir de 
l’existència d’aquest conflicte, com diem, exposat amb claredat a totes les instancies 
oficials a les que ens hem adreçat ja no enguany, sinó ja des de fa anys. 
 
Entenem que fruït del treball d’aquesta Comissió Ad Hoc cal que d’aquesta Comissió 
surti un informe pel Consell de Govern on quedi reflexat el següent: 
 
a) Les opinions de les parts i els motius de les mateixes. 
b) Una valoració jurídica i econòmica sobre el tema en la actualitat. 
c) Una anàlisi en clau econòmica i jurídica sobre la viabilitat de les propostes 
plantejades per les parts. 
d) El propi criteri dels serveis jurídics i econòmics de la UAB. 
 
Amb la finalitat de que les decisions adoptades per aquest Consell comptin amb 
l’assessorament necessari per prendre amb criteri les mesures que calguin. 
 
En aquest sentit no podem prendre seriosament la pretensió d’en Sr. Grasa de plantejar 
una reunió sense cap document de treball previ que permeti contextualitzar les 



demandes del nostre col·lectiu. Necessitem un informe dels serveis jurídics de la 
UAB que permeti situar la discussió en el punt escaient, som persones de bona 
voluntat i atribuirem a la inexperiència del Sr. Grasa el fet que manifesta que només 
s’aportarà l’informe del gabinet jurídic si ho sol·licita una de les parts que ha de ser un 
ens representatiu de la UAB, quan sap perfectament que ho demanarem i que trobarem 
aquesta via, no creiem que sigui una actitud dilatòria o obstructiva per evitar la 
discussió de la qüestió de fons. 
 
Sense més que afegir i agraint la seva atenció esperem notícies seves. 
 
 
Comitè de Becaris 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 6 Febrer de 2008 
 
 
 


