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ACTA DE LA REUNIÓ DEL COMITÈ D’EMPRESA  DEL PDI-LABORAL DE LA UDL 

31 gener 2022 

 

 

Assisteixen: Sílvia Campanera, Teresa Capell, Javier Álvarez, Agustí Liñán, Daniel Chemisana, 

Nacho López, Maria Josep Valls, Elia Obis, Mariona Lladonosa, Marc Macià. 

 

 

1.- La Presidenta del Comitè planteja que li demanen signar tots els canvis de contracte que 

tenen lloc durant tot l’any. Es debat el conjunt de la gestió i s’acorda buscar informació i 

assessorament jurídic i votar-ho en la propera reunió del Comitè. Per a facilitar les gestions 

proposa comprar un PC portàtil. S’acorda consultar la disponibilitat pressupostària de cada 

sindicat per fer la compra del portàtil. 

 

2.- La Presidenta del Comitè pregunta sobre les hores sindicals assignades. Es constata que ja 

apareixen descomptades al PDA del curs 22-23 de manera que s’ha mantingut el mateix 

descompte que el curs passat enlloc de renegociar-ho. S’acorda que es revisaran les hores 

que s’havien acordat el curs passat. 

 

3.- Propostes d’accions pel 2022. Es proposa fer un comunicat sobre l’exclusió del professorat 

associat dels grups d’investigació dels projectes de recerca. S’acorda fer una reunió amb 

vicerectorat per conèixer els criteris d’exclusió. Es faran consultes al Ministeri i orientar la 

qüestió vers l’exclusió del professorat associat que vol fer carrera acadèmica i, per tant, 

recerca. També es valora negativament la poca consideració que té la recerca en alguns 

vicerectorats de la UdL. S’acorda demanar que es permeti la participació dels associats en els 

grups d’investigació i, alhora, que als membres d’aquest grup també es facin descomptes de 

crèdits per recerca. Cal proposar una reforma del darrer PDA que reconegui millor i fomenti 

la recerca. 

 

4.- Altres assumptes. Cal nomenar un delegat/da de prevenció. Sorgeix la qüestió de la 

compatibilitat entre els càrrecs de gestió i els permisos de paternitat/maternitat. També torna 

a emergir el tema del pagament dels desplaçaments a Igualada. La reincorporació del 
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Vicerector de Professorat obre la possibilitat de renegociar aquestes qüestions. Es debat la 

normativa interna que obliga als lectors propis de la UdL a aguantar 5 anys fins a consolidar-

se com a agregats. 

 

Lleida, 31 de gener de 2022. 

 

 

 


