
Algunes de les nostres alternatives a les retallades proposades per l’Equip de Govern són: 

 

-  Incrementar fins al 35% EL CÀNON SOBRE CONVENIS VINCULATS A LA DOCÈNCIA EN CURSOS I 

MESTRATGES NO OFICIALS, SPIN-OFFS O A TASQUES DE CONSULTORIA I ASSESSORAMENT, 

atès que el professorat que hi intervé ja ha obtingut una remuneració salarial per raó de ser treballador/a (en molts 

casos, en règim de dedicació exclusiva) de la Universitat. Supressió del retorn al professorat del fons provinents 

d’aquest cànon. Utilitzar aquests fons per a eixugar part del dèficit actual de la UAB. 

 

- Professorat de la UAB en cursos i mestratges no oficials: fer INCOMPATIBLE qualsevol mena de 

REDUCCIÓ EN LA DOCÈNCIA REGLADA OFICIAL (per ocupació de càrrec o qualsevol altra raó) amb el 

fet d’impartir CLASSES REMUNERADES EN MESTRATGES I CURSOS NO OFICIALS, tant si són en el 

si de la UAB com en fundacions o altres entitats. Permetre-ho suposa subvencionar amb càrrec a fons públics 

tasques per les quals ja s’està cobrant (en determinats casos, i d’acord amb la documentació disponible, a raó de 

120€ l’hora de classe). El mateix principi per a qualsevol activitat (tasques de consultoria, assessorament, spin-offs 

etc.) que estigui remunerada. 

  

 -  Reduir les DESPESES DE CARÀCTER PROTOCOL·LARI I SUMPTUARI de l'Equip de Govern (cotxe 

oficial, dinars a càrrec de la UAB, bitllets d’avió, etc.).  

 

- Reducció dels càrrecs i encàrrecs de confiança nomenats per l’Equip Rectoral. Amb el sistema actual, molts 

d’aquests càrrecs tenen vàries retribucions simultànies; entre d’altres: un complement salarial de gestió; 

reduccions sobre les seves obligacions docents; sabàtics de docència desprès de l’ocupació del càrrec i punts per a 

fruir dels anomenats trams de gestió). 

 

- Supressió de les aportacions netes que es puguin fer a les fundacions de l’esfera UAB (com ara la fundació 

Barcelona Graduate School relacionada amb el Conseller Mas-Colell QUE HA REBUT 8.858.000€ en els 

darrers dos anys i mig a càrrec de diners públics) i a les càtedres de gestió mixta participades per empreses 

privades i/o entitats financeres. 
  

-  Reduir els ENORMES SALARIS dels membres de l'Equip de Gerència. 

  

-  Recuperar els CLAUSTRES COM ÒRGANS DE CONTROL DE DESPESES, en tant que Òrgans de 

Participació i Decisió, reforçant el paper dels Claustres de Facultat i del Claustre General en aquesta línia.  

 

- Plantejar l’alienació d’immobles de titularitat -o amb participació- de la UAB ubicats fora del Campus en els 

que es desenvolupin majoritàriament activitats de caràcter “privat” (per exemple, la Casa de Convalescència 

situada al carrer Sant Antoni Maria Claret 171; la seu del programa “Study abroad” a Consell de Cent, 367 o certs 

edificis situats a Sabadell com l’antiga seu a l’avda. Francesc Macià 35 de la Fundació Indústries de la Informació, 

actualment ocupada per una secció de l’Escola d'idiomes Moderns Casa Convalescència S. L., participada al 

100% per la Fundació UAB). Fer el mateix amb les oficines que té obertes la UAB a Seül o a Shanghai. 

 

- Auditar la situació financera dels edificis de titularitat -o amb participació- de la UAB ubicats en el 

Campus en els que majoritàriament no es desenvolupin activitats acadèmiques de caràcter públic i, arribat el cas, 

alienar-los. Un exemple és l’ Hotel Campus e instal·lacions annexes. L’esmentat hotel formava part del grup 

SERHS, vinculat a un ex alt càrrec de CiU, ex Director General de Turisme de 1980 a 1984; ex alcalde de 

Calella; “Creu de Sant Jordi” en  2001 etc. Conèixer la situació exacte d’altres espais; com per exemple el “Mòdul 

Parc de Recerca C” (en relació al qual, segons l’acord acord 50/2011 del Consell de Govern del 13-VII-2011 es 

cedeix l’explotació de part de l’edifici durant 60 anys al CSIC); l’edifici Eureka (acord 49/2011 del Consell de 

Govern del 13-VII-2011) o els espais cedits a la fundació privada Institut Català de Paleontologia segons l’acord 

51/2011 del Consell de Govern esmentat. 

 

- Recuperació de la Universitat com espai de titularitat pública de caràcter acadèmic, desballestant 

progressivament totes les fundacions en les que participi la UAB; procedint a vendre els seus actius quan aquests 

estiguin localitzats fora del Campus i figurin a nom de societats instrumentals.  

 

- Recordar que el Conseller Mas-Colell ha aconseguit 8.858.000€ per a activitats “singulars” desenvolupades a 

Universitat i que CiU va introduir aquest mateix any una esmena als pressupostos generals de l’estat en els 

que sol·licitava 10.000.000€ més.           Secció sindical de CGT a la UAB 

 

http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article5724
http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article5724
http://www.cgtcatalunya.cat/IMG/pdf_documentacion_nota_prensa_barcelona_graduate_school_CAST_.pdf
http://www.cgtcatalunya.cat/IMG/pdf_documentacion_nota_prensa_barcelona_graduate_school_CAST_.pdf
http://www.cgtcatalunya.cat/IMG/pdf_documentacion_nota_prensa_barcelona_graduate_school_CAST_.pdf

