CEPDIL – Reunió extraordinària
Acta 3/2017
Data: 2 d’octubre de 2017
Lloc: Sala 23.103 (edifici Mercè Rodoreda, Campus de la Ciutadella)

Assistents:
Sònia Arribas, Sergio Canalda, Pol Capdevila, Eusebi Colàs, Alexandre de le Court, Pere Freixa,
Hèctor López Bofill, Elisabeth Miche, Baldo Oliva, Mercè Oliva, i Clara Velasco.
Excusen la seva absència:
Mireia Artigot, Reinald Besalú, Josep Capdeferro, Lucia Garcia, Mariona Llobet, Rafael Pedraza,
Antoni Rubí, i Jordina Sánchez.
Hora d’inici: 13h15 (en 2a convocatòria)

Ordre del dia

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
S’aprova per assentiment.

2. Discussió i aprovació d'un comunicat en relació a l'acomiadament dels membres del Comitè,
Sergio Canalda i Alexandre de le Court, i d'altres mesures a adoptar..
Mercè Oliva explica breument la situació dels companys Alexandre de le Court i Sergio Canalda.
Tots dos havien demandat a la UPF per la seva situació de precarietat contractual. La sentència
del Jutjat del social reconeix el caràcter fraudulent i abusiu de tots els contractes que han tingut
amb la UPF i declara que el seu vincle laboral és indefinit no fixe. A més, prohibeix a la UPF
extingir la relació laboral per arribada del termini, que es produïa el 30 de setembre. Malgrat això,
la posició de la UPF ha estat extingir el contracte, no donant compliment a la sentència.
Afegeix que, com a Comitè d’empresa hem de fer alguna cosa. Una proposta seria fer un
comunicat (como el de la proposta enviada amb la convocatòria). Entén que abans de visibilitzar
el conflicte poder fora millor convocar a l’equip de Govern per reincorporació, en la línia
proposada per Rafael Pedraza, en atenció als antecedents que hi ha hagut.
Clara Velasco demana pel termini i interlocutor. Mercè Oliva proposa enviar el mateix dia una
proposta de trobada amb el gerent, el cap de personal, la vicerectora i el rector. Clara Velasco
demana quins serien els termes de la negociació. Mercè Oliva i Eusebi Colàs creuen que s’hauria
d’exigir la reincorporació immediata. La naturalesa del contracte és un indefinit no fix però caldria
veure quin seria el tipus de contracte.
Sònia Arribas demana perquè és un cas complex. Sergio Canalda explica que al Departament de
Dret hi ha problemes des de fa molts temps, enfrontaments entres àrees de coneixement. Ell i
Alexandre de le Court han demandat la Universitat, però d’altres companys han estat acomiadats
degut a la política de professorat del Departament de Dret, com la professora Laura Alascio.
Clara Velasco explica alguns casos, així com Eusebi Colàs que explicita el seu propi cas, mesos
abans. Alexandre de le Court diu que manquen criteris generals al Departament de Dret. Clara
Velasco insisteix en la mateixa línia que es tracten de criteris ad hoc.

Pol Capdevila assenyala que a Humanitats es produeix una situació similar, malgrat no tan
cruenta. Pere Freixa entén que es genera una situació conflictiva perquè hi ha professors que s’han
de reincorporar a un Departament que està al 120%; que la resta estan disposats a criteris més
uniformes i que caldria solucionar la situació sense repercutir en la resta. Mercè Oliva creu que
va lligat a actualització i negociació de la planta.
Sergio Canalda apunta que ni ell ni Alexandre de le Court volen emprar el Comitè d’empresa per
als seus interessos, que tots dos continuen amb la seva lluita per la via judicial. Sens perjudici
d’això, creu que aquesta manera de marxar no s’ha de permetre.
Mercè Oliva creu que primer cal parlar amb ells i veure si acaten sentència o fan algun altre
oferiment. Pol Capdevila es pregunta quins instruments es poden utilitzar, a banda del comunicat.
Merce Oliva apunta a la convocatòria d’aturades o d’altres mecanismes; és quelcom que té a veure
amb la planta i l’aprovació del contracte postdoctoral. En relació a això, explica que des de la
UGT la informen que es pot emprar la figura de l’investigador distingit. Alexandre de le Court,
respecte els contractes postdoctorals, assenyala que al conveni col·lectiu de les Universitats
catalanes hi ha una figura d’investigador que no és present a la Llei de la ciència i que es podria
emprar. Afegeix que potser caldria convocar a directora del Departament de Dret donat que és un
problema que connecta amb la política de professorat del departament. Pol Capdevila entén que
fora bo que hi fossin tots presents per no passar la pilota a qui no hi sigui present. Clara Velasco
es qüestiona si una via de pressió podria ser fer-ho públic a la premsa i Hèctor López Bofill
afegeix que es podria emprar el tenor literal de la sentència.
S’acorda seguir aquesta via de negociació prèvia a qualsevol altra acció. Pere Freixa proposa en
aquest sentit la fixació d’un termini per a que tingui lloc la reunió.

3. Torn obert de paraula.
S’aprofita per tractar diversos assumptes
Mercè Oliva informa que encara no s’han rebut notícies des del Govern de la UPF sobre el
contracte postdoctoral. De les consultes realitzades als sindicats, només s’ha rebut resposta per
part de CCOO.
Pere Freixa demana com es gestionen després els processos a la UB. Mercè Oliva respon que
quan li ho va demanar a la cap de UGT, no li va saber dir com funcionava. Sergio Canalda creu
que allò que la UPF, a diferència d’altres universitats, no té un pla d’estabilització. Mercè Oliva
indica que la UPF té la previsió de places per als propers anys. Alexandre de le Court indica que
no tenen la planta.
Mercè Oliva informa que des de gerència havien demanat per qui tindria accés a les dades dels
contractes. Clara Velasco i Alexandre de le Court consideren que haurien de poder accedir-hi les
persones integrants de la comissió de professorat. Mercè Oliva i Hèctor Lopez Bofill assenyalen
que no recorden quina era la manera de procedir dels Comitès previs. Hèctor López Bofill proposa
que tots hi tinguin accés i que algú s’encarregui de custodiar les còpies dels contractes al despatx
que tenim a la nostra disposició com a Comitè. Alexandre de le Court creu que aquestes dades
haurien d’estar en suport informàtic. Mercè Oliva recorda que ens van dir que sí tindríem aquest
accés. Clara Velasco pensa que ha de ser un treball col·laboratiu i que hem de tenir accés en raó
de la nostra funció; que l’ús que se’n faci de les dades o la seva finalitat és un tema diferent; es
tracta, a més, d’informació pública. Hèctor López Bofill proposa que Clara Velasco s’encarregui
del tractament de les dades. Pere Freixa entén que bàsicament necessitaríem les dades generals de
les persones que hi ha en cada perfil, qui acaba contracte... Mercè Oliva insisteix en que cal ser
curosos amb aquest tipus d’informació i emprar-la només amb la finalitat de elaborar el nostre

mapa del professorat, de cara al pla d’estabilització. Clara Velasco entén que hauríem de rebre el
mapa del govern de la UPF per a comparar-los.
Elisabeth Miche demana si s’ha parlat sobre els agregats interins i de l’altra via que no siguin els
agregats Serra Hunter. Mercè Oliva li respon que sí s’ha comunicat que hi haurà agregats no Serra
Huter i que seran els Departaments els que decideixin.
Sònia Arribas demana si s’ha parlat sobre el tema de l’avaluació de la recerca. Mercè Oliva li
respon que estarem a sobre en el moment en el que es constitueixi la comissió.
Sergio Canalda intervé per agrair a tothom la seva assistència en un dia difícil.
Hèctor López Bofill explica que l’endemà es produirà aturada institucional a la UPF i que des del
seu sindicat es demana que ens afegim com a Comitè d’empresa, canviant els termes del
comunicat convocant a la concentració d’aquell mateix dilluns. UGT i CCOO també s’hi ha
afegit.
S’aprova per assentiment.
A les 14h15 s’aixeca la sessió

