CEPDIL – Reunió ordinària
Acta 4/2018
Data: 7 de novembre de 2018
Lloc: Sala de juntes 20.233 (Edifici Jaume I, Campus de la Ciutadella)

Assistents:
Sònia Arribas, Sergio Canalda, Eusebi Colàs, Josep Capdeferro, Pere Freixa, Frederic Guerrero,
Hèctor López Bofill, Elisabeth Miche, Mercè Oliva, Antoni Rubí, Jordina Sánchez.
Excusen la seva absència:
Reinald Besalú, Alexandre de le Court, Mariona Llobet, 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.

2. Informe del President en funcions.
Hèctor López assenyala que, a banda de la darrera comissió mixta, que es comenta al següent
punt de l’ordre del dia, la única cosa rellevant des de la darrera reunió ha estat l’arribada de dues
comunicacions al servei de queixes.

3. Contractació de personal en vies de consolidació (tenure track).
Hèctor López informa que la intenció de la UPF és obrir places de consolidació globalment. Poden
ser co-finançades per Generalitat o per una entitat privada (com CaixaBank, en algun cas). Entèn
que suposa la privatització de la universitat pública i que cal debatre-ho. Tenen una durada de 5
anys amb compromís d’obrir a concurs una plaça pública permanent si es satisfan requisits de la
convocatòria. Les obligacions són essencialment de recerca i d’obtenció de finançament via
projectes. La figura formal és la d’investigador d’excel·lència de la Llei de la Ciència i el sou és
equivalent al d’agregat.
Josep Capdeferro demana si és a proposta de la UPF o del sistema universitari. Hèctor López
respon que és iniciativa de la UPF i que a la reunió es presentava l’estat de la qüestió, no com
quelcom a decidir, donat que ja es van acordar. Entén que el CEPDIL ha de participar en el procés
de contractació i que s’insistirà en properes reunions de la comissió mixta.

4. Qüestions diverses de política de professorat.
Hèctor López assenyala que, a banda d’emplaçar-nos a qüestions com la relativa als falsos
associats i les places, cal incloure la figura anterior que serà la via de contractació en el futur.
S’obre un debat sobre aquesta qüestió.
Pere Freixa demana si són places que sumen a perfils de plantilla o substitueixen. Mercè Oliva
opina que és una via per a canviar el model i que es desconeix el paper de Caixa Bank. Hèctor

López assenyala que teòricament és de la fundació, que han de reinvertir i que l’observació és
encertada i es traslladarà la universitat. Mercè Oliva informa que la universitat va fer avinent la
previsió d’una planta però que no ho és formalment donat que el rector assegurava que era una
qüestió interna sense validesa Es va comunicar a alguns departaments i reduïa la previsió de la
planta de 2011. Frederic Guerrero indica que hi ha experiències en altres universitats, que és una
tendència nefasta de privatització. Per a Mercè Oliva el problema és la bossa de gent sense
consolidar que hi ha ara. Josep Capdeferro opina que caldria demanar resposta formal a un seguit
de preguntes. Elisabeth Miche creu que cal demanar sobre les persones que no encaixen en aquest
model. Josep Capdeferro explica la seva experiència com a membre del Pla estratègic
d’internacionalització; mentre ell defensava posar en valor l’autenticitat de la universitat, aquesta
parlava de captació de talent internacional. Pere Freixa demana si aquell mecanisme es farà servir
per a recuperar talent que ha marxat. Per a Mercè Oliva, com la universitat no vol contractar
doctors/es UPF, aquesta és la fórmula que empren. Per a Hèctor López, l’element més urgent és
què fer amb la bossa de gent no consolidada; informa que la universitat va fer avinent que es
podien presentar a aquestes places i que cal exigir internacionalització també al professorat
permanent. Sergio Canalda demana on es preveu el cofinançament. Hèctor López informa que no
tots ho són, que pot existir alguna que sigui íntegrament finançada públicament; el CEPDIL va
pactar acord de cofinançament. Mercè Oliva afegeix que va ser en l’anterior CEPDIL, en l’època
en què no hi havia quòrum. Hèctor López indica que la idea era que fos quelcom de més a més,
no sabien que seria la via generalista per a accedir al sistema. Eusebi Colàs assenyala que a la
web de la universitat hi figura expressament aquesta intenció. Pere Freixa demana què succeeix
amb els lectors en actiu. Mercè Oliva indica que són sense compromís. Jordina Sánchez demana
pels criteris i el sistema de selecció, si la Caixa hi participa. Sergio Canalda creu que s’està
modificant de facto la planta de professorat, privatitzant contractes, i que cal fer alguna cosa.
Josep Capdeferro mostra el seu acord i proposar fer gest de diàleg previ i fer un seguit de
demandes. Hèctor López proposa plantejar diàleg a la universitat basat en una sèrie de preguntes:
confirmar si es generalitza el sistema, insistir en la participació del CEPDIL, consultar si suposa
l’apertura de noves places o van a compte de les existents, planteja la qüestió de la planta de 2011
i aclarir què succeirà amb les persones no permanents, en particular lectors. Pere Freixa creu que
cal ser bel·ligerants, especialment en els casos de companys als què van dir que es quedarien i
han complert. Hèctor López creu que diran que mai no ha existit aquest compromís i que es poden
presentar a aquestes places. Sergio Canalda creu que cal incidir especialment en la planta, i
respecte al nou mecanisme on es fixa, en quin document està. Hèctor López recorda que això es
va acordar i creu que deu ser un conveni amb La Caixa. Sònia Arribas creu que cal veure els
efectes diferents segons els departament, que es crearan diversos sistemes com passa amb els
agregats generals i Serra Hunter, havent-hi vies més fàcils que d’altres. Pere Freixa creu que cal
deixar les Serra Hunter. Frederic Guerrero opina que es deixen perdre titularitats i que no hi
figurem a molts llocs a Espanya perquè no hi som a nivell de representativitat. Elisabeth Miche
creu que caldria estudiar les places Serra Hunter per veure quines s’ocupen per gent de la casa i
quines per gent d’altres universitats.

5. Debat sobre la presidència del Comitè d'Empresa.
Hèctor López demana a Mercè Oliva sobre l’estat d’aquesta qüestió, qui respon que estarà resolt
en dues setmanes. Hèctor López es compromet a seguir com a president en funcions fins a Pasqua.
Cal també informar sobre els nous integrants del CEPDIL en lloc de Bruno Hachero i Rafael
Pedraza.

6. Torn obert de preguntes.
Mercè Oliva assenyala el problema dels predocs que acaben beca als què no paguen indemnització
i que han de denunciar si volen obtenir-la. Hèctor López indica que cal parlar-ho a la comissió
mixta.

Sergio Canalda sol·licita que des del CEPDIL es demanin dades de contractació.

A les 14h25 s’aixeca la sessió

