Eleccions a rector de la
Universitat de Lleida
5/5/15
Qüestionari als candidats elaborat per la Secció Sindical de CCOO de la UdL

Candidat
Introducció
Per què vol ser rector de la UdL?
Amb quins criteris ha escollit els membres de
la seva candidatura?

Valoració general de l’estat actual de la institució
Valori l’estat actual de la UdL respecte els
següents aspectes, tot donant una valoració
numèrica a cada punt entre 0 (molt dolenta o
no hi estic d’acord) i 10 (excel·lent o sí hi
estic d’acord), segons el seu punt de vista:
1. Mapa de titulacions.
2. Docència.
3. Recerca.
4. Transferència de Tecnologia.
5. Centres adscrits.
6. Fundació.
7. Parc científic i tecnològic i la seva situació
econòmica.
8. Transparència en la gestió i rendiment de
comptes a la comunitat universitària
9. Posicionament respecte a la política de la
Generalitat en matèria d’universitats

Compromisos de futur
1. Reclamarà pública i formalment el deute
històric de la Generalitat vers la UdL?
2. Té previst fer una reducció de personal a
mig i/o llarg termini?
3. Si les circumstàncies econòmiques ho
requerissin, es plantejaria fer un Expedient de
Regulació d’Ocupació de personal (ERO)?
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4. Té prevista la construcció d’obra nova?
5. Parc Científic: quina és la seva intenció
amb respecte al Parc? Quines mesures
implementarà?
6. Quines són les seves propostes per
augmentar els ingressos i no haver de reduir
més despeses?
7. Quines mesures té previstes per aconseguir
augmentar els ingressos en el pressupost de la
UdL per Transferència de Tecnologia?

Política contractual
1. Farà públics els contractes de les persones
en càrrecs de confiança i alts directius a la
comunitat?
2. Blindarà els contractes d’aquestes persones
per compensar-les en cas de cessament?
3. Quin serà el nivell de retribucions del
personal eventual (gerència i càrrecs de
confiança)?
4. Farà públics els contractes de serveis a
empreses
externes
a
la
comunitat
universitària?

Transparència en la gestió i rendiment de comptes a la comunitat
universitària
1. Quina informació serà d’accés lliure per a
tota la comunitat?
2. Es faran públics per a la comunitat tots els
documents de
treball dels òrgans col·legiats (Consell de
Govern, Comissions del Consell de Govern,
Claustre, Consell Social, etc.) en el mateix
moment que ho siguin per als seus membres?
3. Es faran públics els pressupostos, els seus
ajustos i les dades d’execució del pressupost,
periòdicament?
4. Està vostè disposat a avaluar la gestió igual
que s’avalua la docència i la recerca?
5. Es consultaran els representants a l’hora de
preparar els pressupostos anuals?

Govern de la universitat
1. Quin paper creu que ha de tenir el
Claustre?
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a) Encara que els estatuts actuals li donen un
caràcter
consultiu,
considerarà
voluntàriament vinculants els acords que
prengui el Claustre?
b) Es compromet a defensar com a propis els
acords del Claustre malgrat estiguin en
discrepància amb els del Consell de Direcció?
2. Quin serà el nombre de persones en el seu
Consell de Direcció?
3. Quina serà l’estructura de l’equip de
Gerència?
4. Quins mecanismes de participació de la
comunitat endegarà si surt escollit com a
rector?
5. a) Quin tipus de decisions creu que
s’haurien de sotmetre a consulta directa a tota
la comunitat universitària?
5. b) Com vehicularà / realitzarà la consulta?
6. Com pensa conduir les relacions amb els
òrgans de representació dels treballadors i
treballadores?
7. En els temes que afectin les condicions de
treball està disposat a prendre decisions
sempre consensuades amb acords amb els
òrgans de representació?
8. Qui proposarà de nomenar com a gerent o
gerenta de la UdL?
9. Quina serà la diferència salarial entre els
sous més alts i els més baixos?

Posicionament davant la política de la Generalitat en matèria
d’universitats
1. Quina opinió té de l’Informe de la
Ponència per a l’estudi de la governança del
sistema universitari de Catalunya? (Opini i
valori-ho del 0, gens d’acord, al 10, totalment
d’acord)
2. Està d’acord en el canvi del coeficient d’
experimentalitat dels estudis tècnics i el seu
impacte en l’augment de les taxes?
3. Quina és la seva opinió de l’actual mapa de
titulacions català?
4. Comparteix la política actual de reducció
del sistema universitari públic català?
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5. Creu que és adequada la política de taxes
universitàries de la Generalitat?
6.a)
Considera
que
el
Consell
Interuniversitari de Catalunya (CIC) té
competències per a prendre acords de
relacions laborals?
6.b) Assumirà com a propis els acords del
CIC en aquest àmbit?

Política de personal (PAS i PDI)
1. PDI
a) Quina creu que és la dedicació (nombre
crèdits) adequada per al PDI permanent?
b) Creu que ha de ser del mateix valor per a
tothom?
c) Quantes hores/setmana creu que ha de
dedicar el PDI (a temps complet) a cadascuna
de les tasques acadèmiques: docència,
recerca, transferència, extensió universitària i
gestió?
d) Creu que tothom ha de tenir el mateix
repartiment d’hores a cada activitat?
e) Quin creu que ha de ser el paper de les
enquestes dels estudiants a l’avaluació del
PDI?
f) Com consideraria vostè les conseqüències
de l’avaluació del PDI per tal que l’avaluació
sigui una eina de millora i contribueixi a
augmentar la qualitat de la UdL?
2. PAS
a) Calendari laboral: fixarà el nombre d’hores
anual? Quin serà el nombre?
b) Carrera professional: té previst endegar la
carrera professional en breu? Si és que sí,
com?
c) Es compromet a elaborar
d’estabilització pel PAS?

un

pla

d) Formació: quin nombre d’hores anuals de
formació considera que ha de tenir el PAS?
e) Concilia: Té previst adoptar mesures que
permetin recuperar tot el contingut dels
acords signats per la UdL?
3. PAS i PDI. Té prevista alguna actuació per
compensar la pèrdua de drets i les retallades
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que han patit tots els col·lectius des de el
2010

Mobilitat del personal (PAS i PDI)
1. Com creu que s’han de gestionar els
desequilibris de plantilla entre departaments?
2. Com creu que s’han de gestionar les
assignacions docents entre departaments?
3. Té previst assignar (o traspassar) personal
TIC, de Biblioteques o altres tipus de PAS a
consorcis de la Generalitat?
4. Té previst alguna actuació amb el personal
del Parc Científic? Quina?
5. Creu que podrà fer front a l’increment
vegetatiu del capítol 1 sense realitzar
acomiadaments? Com?
6. Quina serà la seva política respecte la
promoció del PDI?
7. Si li demanés el govern de la Generalitat,
cediria davant les pressions per fer un ERO
de professorat col·laborador?
8. Creu que és una bona solució lligar el pla
Serra Húnter a les estabilitzacions?
9. Està disposat a promocionar fins al màxim
nivell al professorat amb un itinerari més
docent que de recerca?
10. Quines mesures pensa dur a terme per
aconseguir la igualtat d’oportunitats per raó
de gènere?
11. Quan el marc legal ho permeti, presentarà
una proposta o un pla per a jubilacions
incentivades?
12. Mantindrà PAS fora de l’RLT? Farà
públics els seus sous?
13. Eliminarà la dinàmica de “concursets”
del PAS ?

Mapa de titulacions
1. Té previst tancar alguna titulació? En cas
afirmatiu, quines?
2. Té previst obrir o traslladar alguna
titulació? Quines?

Recerca
1. Valori de 0 (gens important) a 10 (molt
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important) els següents conceptes:
a) Publicació
internacionals

en

revistes

indexades

b) Publicació en congressos internacionals
c) Generació de patents, estiguin o no en
explotació
d) Generació de patents en explotació, és a
dir, que reporten ingressos econòmics
e) Projectes de recerca competitius
f) Convenis de transferència amb empreses
privades
g) Serveis a empreses privades
h) Direcció de tesis de màster oficial
i) Direcció de tesis doctorals
2. Valori de 0 (molt negatiu) a 10 (molt
positiu) el fet que algun PDI de la UdL
dediqui part o tota la seva activitat de recerca
a centres o instituts de recerca vinculats o no
a la UdL
3. Creu adequat que el PDI mantingui íntegra
la seva retribució pagada per la UdL si rep
retribucions addicionals per treballar en un
centre de recerca extern?
4. Valori de 0 (deficient) a 10 (excel·lent) el
suport que dóna la UdL al PDI en la gestió de
la recerca, a tots els nivells

Estructura de la UdL
1. Té previst modificar l’estructura actual de
centres, departaments i campus?
2. Si és que sí, en quin sentit?
3. Vol augmentar, mantenir o retallar els
crèdits docents assignats als centres?
4. Com gestionarà l’assignació de crèdits als
centres
5. Creu adequat que alguna entitat del grup
UdL suposi un cost per a la universitat?
6. Quin creu que ha des ser el paper dels
centres/instituts de Recerca de la UdL?
7. Quin paper tindrà la fundació?
8. Quin futur ha de tenir el Parc Científic?
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