CEPDIL – Reunió ordinària
Acta 3/2018
Data: 18 de juliol de 2018
Lloc: Sala 52.935 + 52.939 (Edifici Roc Boronat, Campus del Poblenou)

Assistents:
Reinald Besalú, Sergio Canalda, Eusebi Colàs, Alexandre de le Court, Frederic Guerrero, Hèctor
López Bofill, Mercè Oliva, Rafael Pedraza, Antoni Rubí, Jordina Sánchez.

Excusen la seva absència:
Sònia Arribas, Mireia Artigot, Josep Capdeferro, Pere Freixa, Lucía García, Mariona Llobet, Pol
Capdevila, Jaume López, Elisabeth Miche, Clara Velasco.

Hora d’inici: 13h15 (en 2a convocatòria).

Ordre del dia

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió anterior.
S’aprova per assentiment.
Abans de continuar amb els diferents punts de l’ordre del dia, Mercè Oliva recorda els correus
electrònics informatius enviats prèviament i en fa un resum.

2. Aprovació del Pla d'igualtat.
Alexandre de le Court demana si es va canviar després de la consulta a la comunitat universitària
en el procés participatiu. Mercè Oliva entén que sí i que es vota el document final que està penjat
després de la consulta.
Mercè Oliva recorda que es va fer una consulta virtual, que no és vinculant, en la què es van
emetre 13 votacions favorables.
Alexandre de le Court fa reflexió sobre si cal fer aquest tipus de votacions electròniques. Mercè
Oliva explica que simplement volia saber el sentir dels membres del CEPDIL i traslladar-ho així,
i que el que compta és la votació d’avui; en el futur, es pot considerar incloure-ho al reglament.
Es ratifica l’aprovació del Pla d’igualtat per 6 vots a favor, 4 abstencions i cap vot en contra.

3. Debat sobre les mobilitzacions que es volen fer de cara al curs vinent, organitzades inicialment
per la UB.
Mercè Oliva presenta la iniciativa, recordant el correu electrònica enviat resumint la primera
trobada. En la primera reunió, al juny, hi van assistir ella mateixa, Reinald Besalú, Alexandre de
le Court i Sergio Canalda. S’acordà crear dues comissions, una per a redactar un manifest i una
altra per a dur a terme mobilitzacions a inicis de curs per a visibilitzar la problemàtica de les
universitats públiques catalanes. La segona reunió tingué lloc el juliol i hi va assistir més gent. Hi
ha una proposta de manifest. Alexandre de le Court i Sergio Canalda informen que malgrat no es
definitiu encara, els canvis seran molt mínims. Sergio Canalda assenyala que caldria programar
una altra reunió del CEPDIL a inicis de setembre per a ratificar la versió final ja que tot i que no

es preveuen canvis de contingut pot haver-hi matisos i cal tenir-ho presents. Mercè Oliva proposa
programar una altra reunió del CEPDIL per a inicis de setembre.
Es decideix votar la proposta actual que s’aprova per assentiment.

4. Accions futures sobre els PSRs.
Mercè Oliva informa que no es va poder parlar a la darrera comissió mixta per manca de temps.
La problemàtica és que algunes persones d’aquest col·lectiu fan tasques de recerca i es plantejava
la possibilitat que poguessin accedir algunes d’elles al col·lectiu PDI. Va haver una reunió amb
Joan Estefanell i Anabel Rivera en la què es va concloure la necessitat d’alguna mena d’estudi
per a detectar problemàtiques. Hi va existir una reunió prèvia de Mercè Oliva i Eusebi Colàs amb
el president de la JPAS, qui va fer avinent la dificultat de detectar els falsos PSR. Intersindical va
fer una enquesta, sobre la què Hèctor López assenyala que no es van extreure indicis que fossin
PDI.
S’obre un debat al respecte. Jordina Sánchez entén que és un tema delicat donades les millors
condiciones que un Postdoc. Mercè Oliva considera que saber si ells ho perceben així és un
problema addicional i que cal parlar amb aquestes persones per veure què volen.

5. Resultats de l'enquesta de riscos psicosocials.
Alexandre de le Court informa sobre aquest punt. S’ha creat una comissió dins del Comitè de
seguretat i salut per a analitzar les dades i fer propostes. La universitat presenta les dades positives
i que l’empresa encarregada de fer-ho entén que serveix per a detectar problemes. Entre els blocs,
destaca el de confiança, que integra criteris de promoció i contractació: entre un 30-50% de les
respostes són negatives, la qual cosa fa que les persones no considerin la UPF un lloc saludable.
Afegeix que existeix un biaix de gènere: les dones perceben la seva feina com a no saludable en
un grau més alt que els homes.
S’obre un debat sobre aquest punt. Frederic Guerrero considera que cal insistir en que la
universitat és doti d’una política de RRHH, que és inexistent i nefasta. Alexandre de le Court
insisteix en que, més enllà del problema que suposa per se, qüestions com la promoció
discrecional o amb criteris gens clars tenen un impacte rellevant en salut. Sergio Canalda indica
que formarà part de la comissió que analitzarà els resultats i que informarà al CEPDIL.

6. Funcionament de les comissions de treball.
Mercè Oliva recorda que és un tema que arrosseguem des de l’inici. Sergio Canalda creu que
l’adreça de la comissió de queixes hauria de tenir visibilitat al web. S’obre un debat sobre aquesta
qüestió. Mercè Oliva opina que és millor tenir el del CEPDIL que hi surti a l’apartat de
comissions. Hèctor López proposa mantenir el del CEPDIL i posar el de queixes, o que es
direccioni. Alexandre de le Court entén que si s’escriu a d’altres persones existint una comissió
de queixes i consultes, aquesta no tindria gaire sentit. Mercè Oliva opina que els càrrecs han
d’estar informats i que es podria indicar al web que el correu arribaria als membres de la comissió
i als càrrecs. Rafael Pedraza creu que el correu de la persona que sigui presidenta del CPEDIL ha
de ser-hi, per si cal que la contactin per a determinats assumptes.
Finalment es considera convenient posar-hi el correu de la comissió de queixes i el dels 3 càrrecs.

7. Publicació de les actes del CEPDIL a la web.

Mercè Oliva explica que el problema per a publicar-les ve quan són molt explícites i inclouen
molta informació, plantejant si caldria repassar-les i treure dades. Sergio Canalda creu que és un
tema de transparència i democràcia. Per a Mercè Oliva hi ha molts tipologies i proposa repassar i
treure, si n’hi hagués, dades sensible. En Sergio Canalda està d’acord i entén que fins ara han estat
correctes. Alexandre de le Court creu que han de seguir igual a nivell de redacció i que abans de
la seva aprovació i posterior publicació es pot demanar treure alguna cosa, mirant de trobar
equilibri entre màxima transparència i no limitar la llibertat de paraula. Mercè Oliva assenyala
que no es publicaran de moment fins que no es faci repassa prèvia.

8. Representació del CEPDIL al Consell de Govern.
Mercè Oliva entén que si no va qui ostenti la presidència, anirà la persona que ostenti la
vicepresidència i, si no, la persona que estigui a la secretaria. No va poder assistir a les dues
darreres reunions. Sergio Canalda creu que caldria pactar la intervenció, establint-ho com a reglar.
S’obre un debat sobre aquesta qüestió.
Alexandre de le Court assenyala que els càrrecs del CEPDIL són representació formal, cosa que
ajuda la persona a gaudir de recolzament i articular un discurs. Hèctor López creu que es pot
acordar la posició entres els representants dels 3 sindicats, reunint-se abans, que és més factible.
Mercè Oliva està d’acord en fer-ho a través dels 3 càrrecs, i assenyala que fins poc abans del
Consell de Govern no se sap ordre del dia ni es té accés a la documentació. Alexandre de le Court
i Jordina Sánchez opinen que es pot enviar ordre del dia a membres del CEPDIL per si es vol dir
alguna cosa. Hèctor López assenyala que només s’envia a qui ostenta la presidència del CEPDIL
i amb molt poca antelació, suggerint que s’enviï als 3 càrrecs. Alexandre de le Court assenyala la
possibilitat de fer ús del torn obert de paraula per a visibilitzar temes que consideri el CEPDIL.
Hèctor López i Mercè Oliva consideren que la fórmula més operativa i àgil de participació del
CEPDIL al Consell de Govern és a través dels 3 càrrecs que pactin les intervencions. Sergio
Canalda suggereix que en cas de desacord, es podria emprar un sistema de vot ponderat.
S’acorda que s’adopti una posició comuna en reunió presencial o virtual dels càrrecs; en el seu
cas, aquesta posició serà votada, fent-se constar aquesta circumstància.

9. Renúncia de la presidenta al seu càrrec al CEPDIL.
Mercè Oliva recorda el correu electrònic on avançava la seva decisió i els motiu. Hèctor López
serà el president interí fins que decideixi la UGT quina persona substituirà la presidenta, agraintli la tasca desenvolupada.

10. Torn obert de preguntes.
Rafael Pedraza anuncia que deixa el CEPDIL. La resta de companys agraeixen la seva tasca.
A les 15h10 s’aixeca la sessió

