CEPDIL – Reunió ordinària
Acta 1/2019
Data: 13 de juny de 2019
Lloc: Sala de juntes 20.233 (Edifici Jaume I, Campus de la Ciutadella)

Assistents:
Sònia Arribas, Sergio Canalda, Josep Capdeferro, Eusebi Colàs, Alex de le Court, Hèctor López
Bofill, Jaume López, Elisabeth Miche, Baldo Oliva, Jordina Sánchez, Clara Velasco

Excusen la seva absència:
Mireia Artigot, Reinald Besalú, Pere Freixa, Frederic Guerrero, Mariona Llobet.
Persones convidades (col·lectiu Doctorands UPF):
Doctorands del departament de Ciències Polítiques

Hora d’inici: 12h45 (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.
3. Informe sobre reunió de la Comissió Mixta (conversió dels contractes de visitants, previsió
de places, Estatut dels PIPF).
Els dos primers punts de l’ordre del dia es tracten conjuntament.
Hèctor López passa a explicar els principals punts tractats a la reunió de la Comissió Mixta. Es
tacta de dues qüestions.
Primer, el reglament sobre llicències d’estudis per a estades superiors a 5 dies en universitats
estrangeres, que finalment s’ha aprovat.
Segon, el nou mecanisme d’ingrés en la carrera acadèmica que es vol implantar a la UPF, a través
de la figura de tenure track, utilitzant el contracte d’investigador d’excel·lència de la Llei de la
ciència, amb concursos internacionals que desborden les vies funcionarial i laboral. Es tracta de
figura amb compromís d’estabilització si es compleixen requisis, bàsicament de recerca. Davant
les preguntes del CEPDIL sobre que passa amb la gent de la casa que ha seguit altres camins,
s’insisteix per la UPF que es poden presentar. S’obre un torn de debat i opinions sobre el tema.
Sergio Canalda informa que es va reclamar relació de llocs de treball / planta de professorat, per
a poder programar estabilitzacions. No se saben criteris per a reglamentar-les, cosa que fa difícil
la seva valoració, només que Departaments comuniquen places a consolidar. Alexandre de le
Court entén que es pot fer poc respecte al model tenure track i que cal centrar esforços en persones
contractades respecte les què hi ha un compromís d’estabilització i també d’aquelles sobre les què
no hi ha aquest compromís. Hi ha molta gent que porta treballant més de 15 anys i cal recordar el
compromís del rector al Consell de Govern, el 2011 o 2012, que la gent que duia molt de temps i

feia els deures, no es quedaria al carrer. Entenent la dificultat de consolidar tothom, hi ha
mecanismes per a mantenir les persones que no es troben al grup de consolidables fins que es
pugui.
Jaume López considera que el context polític pot permetre prepara reivindicacions amb temps
entre totes les universitats. Dins les reivindicacions globals, es poden escalar les particulars dins
la UPF, consensuar-les, tenint en compte el seu impacte econòmic. P.ex. incrementar la presència
d’alguns perfils als consells dels departaments, que els contractes d’associats siguin anuals i no
trimestrals, l’existència de criteris d’estabilització per a les persons que porten molt de temps...
Hèctor López entén que són objectiu raonables. Clara Velasco considera molt bones les propostes
de Jaume López, malgrat considera que són molt difícils d’aconseguir. Informa, a més, sobre les
negociacions que tenen lloc en el marc del conveni col·lectiu per a introduir una clàusula que
pretenen les Universitats; tots els sindicats demanen, a canvi, l’aprovació de plans d’estabilització.
Alexandre de le Court creu que l’escassa mobilització de les universitats explica la situació actual,
i que cal no descartar alternatives com la judicial.
Sergio Canalda entén que el CEPDIL ha de fer autocrítica per la poca activitat realitzada en els
darrers mesos. Cal actuar donat que hi ha molta gent en perill d’anar al carrer. Hèctor López
considera que ha estat per qüestió institucional, per manca de presidència electa, motiu pel què
creu que caldria passar a següent punt i solventar aquest tema, abans de continuar debatent aquesta
qüestió. Clara Velasco recorda que el CEPDIL actua col·legiadament, amb independència de qui
ocupi els diferents càrrecs.
Es decideix passar al punt 4 i, posteriorment, tractar el problema del personal en formació.

4. Elecció dels càrrecs del CEPDIL: President/a, Vicepresident/a i Secretari/a.
Es presenten els següents candidats:
- Alexandre de le Court, al càrrec de president.
- Hèctor López Bofill, per a continuar com a vicepresident.
- Eusebi Colàs Neila, per a continuar com a secretari.
El CEPDIL escull per assentiment les candidatures presentades.
Alexandre de le Court agraeix Hèctor López la tasca feta durant tot el temps que ha dut a terme
el càrrec de president en funcions.

3. Continuació: Estatut dels PIPF i problemàtica dels estudiants en pràctiques que realitzen
tasques docents
Alexandre de le Court informa que hi ha un grup d’estudiants en pràctiques que realitzen tasques
docents i que han estat informats que la Universitat no comptarà amb ells el proper curs. Davant
aquest acomiadament, es plantegen convocar vaga i caldria decidir el posicionament del CEPDIL
davant aquest problema. Passa la paraula als representants que han estat convidats a la reunió del
CEPDIL.
Els representants expliquen les mobilitzacions que els doctorands van dur a terme recentment
reclamant que les universitats apliquin la legislació vigent en matèria retributiva i l’assignació del
4t any a les beques. Que tenen coneixement que la Inspecció de treball probablement multarà a la
UPF per la utilització fraudulenta de la figura dels assistents de docència i que la UPF no en farà
més. Això suposa un greu problema al Departament de Ciències Polítiques i Socials, on hi ha

moltes persones afectades que cobreixen 690 hores de docència. Tenen coneixement que s’està
instant a companys PFI-FPU a cobrir aquesta docència. No els han transmès cap solució més enllà
de que sol·licitaran a la Inspecció de treball continuar amb aquesta pràctica i anar reduint-la
paulatinament. Estan a l’espera d’una reunió amb el vicerector Pareja. Volen plantejar
mobilitzacions i convocar una vaga per donar a conèixer aquesta problemàtica i trobar una
solució, donades les alçades del curs i la greu incertesa sobre el seu futur immediat. Demanen
l’ajuda de les seccions sindicals i del CEPDIL.
Es debat amb els membres del CEPDIL sobre mesures a adoptar per a exigir reivindicacions Es
planteja si es convoca una vaga des del CEPDIL per reivindicar-ho. Els 10 membres presents a la
reunió hi voten favorablement.
S’aprova la convocatòria de vaga parcial per als dies 26 i 28 de juny, de 8h30 a 12h30 cadascun
d’aquests dies.
A continuació, es debat sobre la integració del comitè de vaga.
S’acorda que el comitè de vaga estigui integrat per 2 persones del col·lectiu PFU/FI i 3 del Comitè
(un per cadascun dels sindicats que l’integren).
Les reivindicacions fonamentals són: inclusió del 4t any, deixar d’emprar beques per a cobrir
aquests llocs de treballs i que la impartir docència sigui una qüestió voluntària.

5. Actualització de la composició del CEPDIL (baixes i noves incorporacions).
6. Seguiment de l'activitat de les comissions: publicació de les actes a la web per la comissió de
comunicació, sol·licitud de dades de professorat, retiment de comptes dels delegats de
prevenció.
7. Control de jornada.
S’acorda tractar aquests punts en la propera reunió del Comitè.

8. Torn obert de preguntes.
No hi ha cap intervenció

A les 15h00 s’aixeca la sessió

