
ACTA DE LA COMISSIÓ DEL CONSELL DE GOVERN SOBRE EL 
PROGRAMA D’AJUTS A L’ESTUDI DE LA UAB 

 
 
A Bellaterra, a les 15:30 hores del 26 de març de 2008, es reuneixen, a la Sala de Xaloc 
del Rectorat, i sota la presidència del Vicerector d’Estudiants i de Cultura, Joan 
Carbonell Manils, la Comissió del Consell de Govern sobre el programa d’ajuts a 
l’estudi de la UAB. 
 
 
Assisteixen les persones següents:  
 
Carlos Alonso 
Manuel Cabrera  
Josep M. de Dios 
Helena Estalella i Boadella 
Rubén Garrido 
Germinal Prat 
 
El Sr. Joaquim Bernabé, responsable de beques de l’Àrea d’Afers Acadèmics, assisteix 
com a convidat. 
 
Excusen la seva inassistència el senyor Antonio Alonso Uroz i el senyor Adrià Crespo 
Ortiz.  
 
 
Actua com a secretària la senyora Isabel García Pérez, lletrada del Gabinet Jurídic. 
 
 
1. Aprovació de l’acta de la darrera reunió 
 
Els membres de la Comissió mostren el seu acord amb el contingut de l’acta de la sessió 
de la Comissió celebrada el dia 28 de febrer de 2008 (s’adjunta com a annex núm. 1 
d’aquesta acta). 
  
 
2. Temes de discussió 
 
El president posa de manifest la seva decisió d’aixecar la sessió del dia 11 de març, 
després que es va fer palesa la inassistència dels estudiants.  Recorda que a la reunió del 
dia 28 de febrer de 2008 es va acordar elaborar una proposta única de Reglament per al 
Consell de Govern, a partir de la presentació del document de “Propostes de negociació 
de la Comissió ad hoc del Consell de Govern pel que fa al Reglament” elaborat per 
l’Assemblea de Becaris i Becàries de Col·laboració; enumera les qüestions sobre les 
quals es va arribar a un acord, i reprèn la discussió dels punts pendents. 
 
En primer lloc, es tracta el tema de la distribució de les llistes d’adreces electròniques 
dels beneficiaris dels ajuts de col·laboració. El president afirma que, davant la necessitat 
de complir Llei de Protecció de Dades, i una vegada consultat el Gabinet Jurídic de la 
UAB, caldrà especificar en el full d’acceptació de l’ajut un apartat en què el beneficiari 



indiqui que autoritza que la dada referent a la seva adreça de correu electrònic podrà ser 
distribuïda a efectes de notificacions referents a assumptes relacionats amb l’ajut.  
 
S’acorda que, a l’inici de cada curs acadèmic, l’Àrea d’Afers Acadèmics, per indicació 
del vicerector d’Estudiants, farà la primera convocatòria dels beneficiaris dels ajuts per 
tal que, si més no, aquests puguin escollir els seus representants. Davant la pregunta 
dels estudiants sobre l’obligatorietat d’assistir a aquesta primera reunió, vinculant-la a 
l’atorgament definitiu de l’ajut, els membres de la Comissió expressen la impossibilitat i 
la inconveniència de vincular la concessió de l’ajut a l’assistència obligatòria a una 
reunió. 
 
A continuació el president introdueix la qüestió de l’import de l’ajut de col·laboració. 
Primerament, deixa clar que qualsevol decisió en aquest sentit ha de partir de la base 
que el volum total de diner a distribuir s’ha de cenyir al pressupost aprovat per a 2008; 
igualment cal preveure que l’increment per a l’any 2009 es mourà en els límits de 
l’increment de l’IPC. Així les coses i a partir de l’estudi de les dades del darrer exercici, 
presenta dues alternatives que recullen les dues propostes existents: o bé fer un 
pagament d’aproximadament 8€/hora sense retorn de l’import de la matrícula; o bé fer 
un pagament d’entre 6,5 i 7€/hora amb el retorn de l’import de la matrícula dels crèdits 
matriculats per primera vegada.  
 
Explicita la manca d’equitat que significa l’aplicació de la segona opció, ja que resulta 
que per al desenvolupament de una mateixa tasca, uns estudiants obtindrien més 
benefici econòmic que uns altres. Els membres de la Comissió expressen els seus punts 
de vista sobre la qüestió. Finalment el president, amb l’acord de tots, proposa deixar la 
decisió final en mans dels estudiants, insistint en el fet a) que el pressupost no permet 
fer compatible un increment de fins a 8€/hora  amb retorn de matrícula i b) que l’import 
/ hora final s’haurà de fixar d’acord, entre altres coses, al nombre de beques 
convocades. 
 
Pel que fa a la qüestió del nombre total d’ajuts per al curs 2008-2009, el president remet 
a la informació distribuïda en la reunió del dia 13 de febrer, en la qual  es fa referència a 
les places que previsiblement es reconvertiran en contractes laborals, mesura impulsada 
per l’Equip de Govern i petició expressada repetidament pels beneficiaris actuals dels 
ajuts. Això, òbviament faria disminuir, en principi, el nombre total d’ajuts previst; 
tanmateix explica que paral·lelament s’està analitzant incloure llocs de col·laboració en 
serveis de la UAB, que fins ara no contemplava la convocatòria, la qual cosa 
equilibraria la pèrdua provocada per la primera mesura.  
 
Seguidament el president demana opinió sobre la conveniència que els estudiants de 
màsters propis puguin optar a aquest tipus d’ajuts, dels quals fins ara han estat exclosos. 
Explica que la voluntat de l’Equip de Govern és equiparar acadèmicament, fins a on la 
llei li ho permeti, els màsters universitaris i els propis; així, fer possible que aquests 
estudiants accedissin als ajuts de col·laboració seria un senyal més en aquesta direcció; 
òbviament, però, no se’ls pot aplicar el model que contempla el retorn de matrícula. Els 
senyors J. Ma. De Dios, C. Alonso, M. Cabrera i la Sra. H. Estalella s’hi mostren 
favorables. Els Srs. R. Garrido i G. Prat expressen reticències, atès el caràcter privat que 
tenen els estudis de màster propi i donada la solvència econòmica que es pressuposa a 
les persones que els cursen. 
 



A continuació es tracta sobre els criteris d’assignació dels ajuts. El president explica la 
situació actual prioritza els criteris acadèmics i, en cas d’empat, té en consideració els 
criteris econòmics. La raó és en el fet que: a) en els darrers cinc anys  hi ha hagut més 
oferta de places que demanda; b) cada curs s’han d’aprovar moltes convocatòries 
extraordinàries per a cobrir les vacants; c) el tractament de les dades econòmiques dels 
candidats és costós, poc fiable i, finalment, resulta innecessari; d) l’aplicació d’aquests 
criteris no ha comportat cap problema en els darrers cinc anys. Sobre les dades 
econòmiques aportades pels candidats explica que hi ha problemes per a poder fer-ne un 
tractament fiable, ja que el procés de comprovació resultaria més estricte per als 
estudiants nacionals (les dades dels quals s’haurien de contrastar des de l’Agència 
Tributària) que per als comunitaris (les dades dels quals no podrien ser contrastades) i 
que per als estrangers no comunitaris -i, fins i tot, els del País Basc (tenen el seu propi 
concert econòmic)-, la qual cosa podria comportar un tractament poc equitatiu dels 
candidats. 
 
El Sr. De Dios adverteix que, d’acord amb la jurisprudència existent, els estudiants 
comunitaris han de tenir el mateix tractament que els nacionals, tot i que no se’ls puguin 
contrastar les dades econòmiques, la qual cosa afegeix més incertesa al procediment. 
Després que els membres de la Comissió han analitzat diverses propostes relacionades 
amb la viabilitat de considerar equitativament les dades econòmiques, s’acorda mantenir 
la situació actual en què el criteri prioritari per a l’assignació dels ajuts és l’acadèmic. 
 
A proposta del president, tots els membres manifesten el seu acord que hi hagi una 
reserva de places per a estudiants amb discapacitat sempre que puguin desenvolupar la 
tasca del lloc de col·laboració al qual optin. 
 
Quant a la proposta feta pels estudiants que la convocatòria dels ajuts es faci a l’inici del 
curs, el president recorda que històricament aquesta convocatòria s’havia produït al 
maig i que va ser recentment que es va avançar a la primera quinzena de març per 
entendre que se’n facilita la difusió i el coneixement per part dels eventuals beneficiaris.  
 
Tots els membres de la comissió mostren el seu acord de continuar mantenint la 
convocatòria en les mateixes dates (març-abril), sempre que es tingui en compte l’estat 
de l’expedient  corresponent a la convocatòria de febrer. 
 
Finalment el president diu que modificarà el text del Reglament per tal d’incloure totes 
les propostes acceptades i que, a partir de la propera reunió, es podria discutir aquest 
nou text refós, parant esment en aquells aspectes que no s’hagin discutit. 
 
Els estudiants proposen que al Preàmbul del Reglament s’inclogui un apartat al qual es 
faci referència a l’origen del document a partir dels acords d’aquesta Comissió. 
 
A les 17:30 hores, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc 
aquesta acta. 
 
 
La secretària Vist i plau 
 El president 
 
 


