
ACTA REUNIÓ COMITÈ EMPRESA UDL 

23 febrer 2021 

Assisteixen: Agustí Liñan, Javier Álvarez, Juanma Solís, Marc Macià, Teresa Capell, Sílvia 

Campanera, Èlia Obis, i Anna Fillat. 

 La presidència explica que la reunió es fa per preparar la reunió amb el Vicerector de 

Professorat que tindrà lloc l’endemà 24 de febrer. Proposa presentar el Comitè i la seva dinàmica de 

treball nova. 

 Agustí Liñan comenta que també que cal demanar quines són les comissions de la UdL i 

lluitar per tenir-hi no només veu i vot. 

 Marc Macià proposa diversos punts a tractar en la reunió: el cost del teletreball tant 

econòmic com laboral, la sensació de desatenció i desinformació, i el caràcter generalista de les 

mesures; valorar l’aprovació del PDA i la retirada del document sobre noves places de Lectors; 

proposar un projecte de consolidació del professorat associat; donar resposta a la situació del 4t any 

dels PIF; reclamar els drets polítics amb l’abolició del vot ponderat; i valorar el nou marc legislatiu 

de Llei d’Universitats i l’Estatut del professorat. 

 Agustí Liñan comenta que hi aniran dos persones de cada sindicat a la reunió per donar una 

veu més plural. Per part de la CGT hi aniran Sílvia Campanera i Agustí Liñan. 

 Marc Macià, Javier Álvarez i Teresa Capell aclareixen que per la UGT hi aniran Marc i 

Javier. 

 Agustí Liñan planteja que la reunió s’ha d’ordenar en termes procidementals o logístiques. 

Cal demanar informació sindical: despatxos, espais per penjar informació, etc. També comenta que 

la CGT renúncia a les hores sindicals i que es demanarà informació sobre els usos que se’n fan a la 

universitat. Creu que cal aclarir quines són les normes de funcionament entre universitat i Comitè, 

quin tipus de document regula el Comitè de la UdL, etc. Cal deixar clar a la universitat que 

participarem a les comissions però quan ens interessi demanarem comissions bilaterals amb 

vicerectors i d’altres organismes o parts de la casa ho farem. A partir d’aquí creu que es pot parlar 

d’allò que plantejava el Marc, però primer cal debatre-ho, treballar-ho i assessorar-nos per tenir 

opinions clares. 



 Teresa Capell planteja fer un ordre del dia i prioritzar objectius de la conversa. Posar una 

mica de temps a cada punt. 

 Èlia Obis passa pel xat les comissions que ha trobat a la web que són les següents: Comissió 

Permanent; Comissió de Recerca; Comissió del PAS; Comissió Econòmica; Comissió d’Ordenació 

Acadèmica; i Comissió d’Afers Estudiantils. 

 Anna Fillat mostra la seva estranyesa pel fet que no ens hagin demanat un ordre del dia. Cal 

fer-ho per evitar l’aplaçament sine die d’alguns temes. Recomana d’avisar que a les properes 

reunions anticiparem les propostes. 

 Sílvia Campanera proposa enviar aquest ordre del dia avui mateix al Vicerector de 

Professorat. 

 Agustí Liñan creu que és millor anar-hi sense ordre del dia per donar un tast del discurs del 

nou Comitè. Estratègicament és interessant repartir les línies de treball al llarg del temps, oferir 

ajuda a canvi de canvis. L’ordre del dia de demà ens servirà per a nosaltres. 

 Teresa Capell creu que el document dels criteris de Lector és molt important. 

 Sílvia Campanera considera que cal aprofitar la reunió i el temps que tinguem i anar-hi amb 

un ordre del dia. Considera que tres punts els ha de tenir el Vicerector encara que sigui a les 9 del 

matí. 

 Anna Fillat hi està d’acord encara que sigui només perquè pugui contestar-ho ràpid durant la 

reunió. 

 Agustí Liñan s’afegeix al consens d’enviar els punts de l’ordre del dia. 

 Marc Macià proposa el següent ordre del dia: 

1) Presentació del Comitè. 

2) Logística i informació (comissions, relació bilateral, reglament i relació Comitè-UdL). 

3) Valoració PDA i criteris de Lector. 

4) Precarització i drets polítics, socials i laborals. 

 S’acorda dedicar mitja hora per cada punt d’una reunió que ha de durar 2 hores. 

 Anna Fillat es reafirma en la situació de precarietat i d’indefensió fruit de la pandèmia. 

 Javier Álvarez planteja si no podem fer alguna proposta pel document sobre els criteris de 

Lector. Teresa Capell entoma la proposta i ens enviarà algunes reflexions. 



 Anna Fillat es manifesta a favor de la presencialitat i Sílvia Campanera explica que ella ha 

demanat fer docència presencial a partir de Setmana Santa. Javier Álvarez explica que a Agrònoms 

ja es fa presencial a primer curs. 

 Marc Macià comenta breument allò que li suggereix la lectura del document sobre places de 

Lectors. Creu que es menysté part de la feina que fem (TFGs, gestió, direcció de pràctiques) i que 

s’intentà cobrir les places amb el 25% de Serra Húnter perquè la taxa de reposició està al 30% de 

manera que la UdL només pagaria el 5% de places de Lector. 

 Teresa Capell aclareix que li preocupa la qüestió dels crèdits a que fa referència el document 

sobre Lectors que fa impossible convocar places. Al departament de Producció Vegetal han tingut 

13 jubilacions i els preocupa molt. 

 Sílvia Campanera tanca la reunió, emplaçant-nos a la reunió de demà 24 de febrer i de donar 

comptes al Comitè en la propera reunió. 

Lleida, 23 de febrer de 2021 

Comitè d’Empresa del PDI-Laboral de la Universitat de Lleida.


