
REUNIÓ COMITÈ EMPRESA UDL 

30 juny 2021 

Assisteixen: Nacho López, Sílvia Campanera, Marc Macià, Agus Liñan, Pepa Valls, Javi Álvarez, 

Teresa Capell. 

1.- Explicació de les reunions de comissions realitzades fins ara. 

 Sílvia Campanera: hi ha el compromís que les diferents persones que assisteixen a les 

comissions faran acta de les reunions perquè la resta de membres del Comitè es mantinguin 

informats. Dóna compte de diverses reunions: Vicerectors, Rector, etc. Es dóna compte de peticions 

com passar el doctorat de 3 a 4 anys, de facilitar equip informàtic al professorat, estudiar la situació 

econòmica per saber què s’ha gestionat malament per arribar fins aquí, entre d’altres. 

 Agustí Liñan: com que no tenim gaire temps creu que no cal explicar les reunions perquè ja 

s’han passat les actes. 

 Nacho López: ell està a la Comissió d’Avaluació Universitària. Es voten coses de 

modificació de la CAU. Manual molt extens, dóna molts problemes. Les enquestes de professorat es 

fan virtuals i estan donant molts problemes. Hi ha problemes d’assignació de puntuació a 

professors, etc. És important perquè amb aquesta informació es concedeixen els quinquenis docents. 

Les enquestes tenen filtres, els comentaris ofensius no es publiquen a l’enquesta. Pensa que això no 

caldria i aquests tipus de modificacions es votaran. Es compromet a passar l’acta de la reunió. 

2.- Reflexions i assumptes pendents entorn del model d'universitat.  

3.- Propostes d'actuació. 

4.- Torn obert de paraules. 

!1



 Agus Liñan: urgeix una convocatòria d’assemblea oberta de tots els treballadors de la UdL 

que funcionés com a punt de partida d’inici de curs. Urgeix una convocatòria d’associats, per 

exemple, fer assemblees obertes. Veure quina seria la resposta, caldria treballar l’assistència, i 

després recollir propostes per estudiar-les i treballar-les. Visibilitzar que el Comitè fa una assemblea 

oberta a tota la UdL i en funció de l’assistència repetir-ho. 

 Pepa Valls: és també una qüesitó estètica, cal visibilitzar la feina i l’acció. 

 Agus Liñan: cal prioritzar els punts a treballar. 

 Marc Macià: planteja quan es faria l’assemblea. 

 Agus Liñan: a finals de setembre, principis d’octubre com a molt tard. 

 Pepa Valls: començar a preparar-ho a inicis de setembre. 

 Agus Liñan: aniria acompanyada d’un cartell, fer campanya per treballar l’assistència, 

preparar una assemblea treballada en termes de donar comptes. Carregar-nos de raons. Recollir 

idees. 

 Marc Macià: planteja la possibilitat d’ampliar-ho a PAS. 

 Agus Liñan: ho començaria pel PDI-Laboral i a partir d’aquí es pot plantejar ampliar-ho. 

 S’acorda convocar al PDI-Laboral i en funció de l’èxit coordinar convocar-ne una per a 

tothom. 

 S’acorda convocar reunió del Comitè d’Empresa. Fer Doodle del 13 al 17 de setembre. 

 Sílvia Campanera: assenyala que hi ha una convocatòria de vaga de la CGT a inicis de 

setembre a la UAB. 
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 Agus Liñan: creu que és molt agosarat aquesta convocatòria per a la UdL i que hem de 

seguir el nostre propi calendari de mobilitzacions. 

 Marc Macià: assenyala diversos problemes amb les Comissions. S’hi decideixen coses però 

no tenim capacitat de canviar-les. Sovint no se’ns respon tot allò que preguntem. Després d’una 

reflexió des de la UGT s’han pensat dues solucions: fer les preguntes per escrit a través del registre; 

o aprofitar el torn obert de preguntes final de cada Comissió com ja fa la JPA. 

 Pepa Valls: considera que la primera és millor, la segona se sent més agressiva. Però li 

semblen bé les dues. 

 Agus Liñan: hi ha d’haver una finalitat, registrar preguntes no vol dir que les contestin, hi ha 

d’haver un feedback amb el personal, denunciar-ho públicament. Hem de buscar alternatives a les 

comissions, d’aquí la proposta de l’assemblea. Es poden plantejar reunions bilaterals. Trencar les 

dinàmiques. 

 Pepa Valls: és interessant tensionar la dinàmica de funcionament de la UdL. Visibilitzar el 

menysteniment. 

 Marc Macià: planteja el dilema Comissió de Personal Acadèmic on es decideixen coses 

importants com la continuïtat d’alguns contractes i la contrarietat que això suposa. A vegades se’ns 

ha posat entre decidir si es contracta a algú o se l’acomiada, si se segueix un compromís o es 

garanteix un lloc de feina, etc. Potser caldria fer un Grup de whatsapp del Comitè per tenir respostes 

immediates durant les Comissions o bé consensuar algunes posicions abans si és possible. 

 Agus Liñan: no es posicionaria en cas de contradicció d’interessos. D’altra banda, el Comitè 

també ha de donar confiança a la persona que va a la Comissió en qüestió. 

 Pepa Valls: hi està d’acord. La informació no flueix. Falten espais per a debatre. 

 Marc Macià: planteja que s’han retallat contractes d’associats que feien més de 18 crèdits i 

que es coneixen casos d’associats que seran acomiadats en no assignar-los-hi docència que ara 
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assumeixen alguns professors a temps complert arran de l’aplicació del nou PDA. En les properes 

CPA tindrem més informació. 

 Teresa Capell: pregunta sobre els números del Consell de Govern. 

 Sílvia Campanera: aclareix que no se’ns hi va deixar participar. 

 Teresa Capell: queda que ens enviarà els números i els puguem discutir en el proper Comitè. 

 Agus Liñan: pensa en passar-li els números al Pere Enciso o al Ramon Morell. 

 S’acorda no fer més reunions híbrides per la baixa assistència i pels problemes de 

comunicació. 
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