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Candidatura CGT-UdL 
Eleccions al PAS laboral



Candidatura Eleccions sindicals
PAS Laboral UdL 2022

1. Noèlia Jiménez
Tècnica especialista en publicacions. Edicions i Publi-
cacions de la Universitat de Lleida. Campus Cappont.

2. Julio Martelo
Operador informàtic. Sistemes d’Informació i Comuni-
cacions. Campus Cappont.

3. Xavier Ortín
Operador informàtic. Sistemes d’Informació i Comuni-
cacions. Campus Cappont.

4. Carol Manchó
Programadora. Operació d’Aplicacions.  
Campus Rectorat.

5. Marta Bassols
Tècnica coordinadora. Unitat Quirúrgica Docent. 
Campus ETSEA.

6. Josep Maria Sala
Programador. Operació d’Aplicacions.  
Campus Rectorat.

7. Carme Oliva
Tècnica coordinadora. Unitat de Desenvolupament i 
Cooperació. Campus Cappont.

8. Gil Torné
Tècnic del projecte Life Adapt Aleppo. Departament 
d’enginyeria agroforestal. Campus ETSEA.

9. Leo Badia
Coordinadora tècnica. Departament de premsa. 
Campus Rectorat.

10. Alfred Iniesta
Tècnic de comunicació digital. Promoció i Publicitat. 
Campus Rectorat.

11. Natàlia Trias
Tècnica redactora. Departament de premsa. Campus 
Rectorat.

12. Isaac Muñoz
Programador. Sistemes d’Informació i Comunicacions. 
Campus Rectorat.

13. Àngels Sendra
Tècnica coordinadora. Unitat de Desenvolupament i 
Cooperació. Campus Cappont.

14. Mateu Llas
Programador. Sistemes d’Informació i Comunicacions. 
Campus Rectorat.

15. Oriol Cornet
Programador. Operació d’Aplicacions. Campus 
Rectorat.

16. Jaume Esteban
Analista a l’àrea de projectes. Sistemes d’Informació i 
Comunicacions. Campus Rectorat.

Tècnics i administratius

1. Rosa Dolcet
Auxiliar de serveis. Campus Cappont.

2. Isarn Pardes
Tècnic laboral. Càtedra sobre Desigualtats Socials. 
Campus Cappont.

3. Alba Vicario
Tècnica de laboratori. Grup Models de Malalties en Dro-
sophila UdL-IRB Lleida. Campus Ciències de la Salut

4. Francesc Serradó
Tècnic de camp en patologia forestal. Departament de 
Producció Vegetal i Ciència Forestal.
Campus d’ETSEA.

5. David González
Auxiliar de serveis. Campus Ciències de la Salut.

6. Esther Niubó
Auxiliar de serveis. Campus ETSEA.

7. Juan Navarrete
Auxiliar de serveis. Campus ETSEA.

8. Silvia Farreny
Auxiliar de serveis. Campus Cappont.

Especialistes no qualificats



La Confederació General del Treball de la Universi-
tat de Lleida (CGT-UdL) es presenta per primera ve-
gada com a representant del PAS laboral a les elec-
cions sindicals del proper 3 de novembre. 

Som una organització assembleària, de funcionament horitzontal 
i que aposta pel protagonisme de la nostra plantilla i per l’impuls a 
diferents iniciatives per acabar amb l’immobilisme dels últims 
temps. Aquest immobilisme i estancament ens han portat a tenir una 
plantilla desmotivada i en moltes ocasions sense capacitat de res-
posta davant les agressions que hem sofert per part dels diferents 
equips de govern, sobretot en els últims anys i prenent com a excusa 
la crisi econòmica. 

L’administració pública ha de ser un referent per a la empresa priva-
da quant a l’assoliment de drets laborals dels i les treballadores, 
però sembla que actualment passa tot el contrari: prendre com a pa-
radigma l’empresa privada per a precaritzar encara més l’administra-
ció. Per això, ens sembla fonamental potenciar la nostra plantilla i no 
deixar que s’amortitzi cap plaça ni que es privatitzin serveis, amb 
la conseqüent pèrdua d’ocupació i de qualitat que això comporta.

Una universitat feminista, compromesa amb la igualtat i la diver-
sitat és imprescindible per a desenvolupar el nostre treball i per a 
aconseguir una societat millor. Treballar en una universitat en la qual 
no existeixi cap classe de discriminació ens converteix en millors 
persones i contribueix a formar noves generacions de joves més 
respectuoses i tolerants.

Defensem una Universitat que emmarqui la seva activitat educativa i 
investigadora en la responsabilitat social i el compromís ètic, con-
tribuint al desenvolupament sostenible de la societat.

Un altre dels nostres objectius claus és acostar la presa de deci-
sions al conjunt de treballadors i treballadores. La informació en-
tre els òrgans de representació i les treballadores ha de ser constant 
i fluida. És important saber el que pensen i volen les persones sobre 
els seus treballs, sobre les seves funcions i acompliment personal, 
etc. Creiem en la transparència per damunt de tot.

Des dels òrgans de representació no es poden prendre decisions 
sense comptar amb les persones afectades. Per això, convocarem 
a les nostres afiliades i simpatitzants a quantes assemblees siguin 
necessàries per a tractar els temes que calgui abordar en el Comitè 
d’Empresa i la secció sindical. En definitiva, decidir sobre el seu pre-
sent i futur. Que ningú decideixi per nosaltres.
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Aquest és el nostre programa

1. Treballarem per la defensa de l’ocupació pública i en contra de qualsevol tipus de 
privatització.

2. Defensarem la cobertura total de qualsevol tipus de baixa o vacant que es 
produeixi, des del primer dia, evitant la sobrecàrrega de treball del personal afectat 
i que l’empresa destini a altres fins els diners dels nostres salaris.

3. Procurarem agilitzar els protocols de substitució mitjançant les eines adequades, 
com les borses que es generen als concursos. També lluitarem per eliminar els 
concursos dedicats únicament a crear borses d’ocupació.

4. Farem tot el possible per baixar la taxa d’interinitat de la nostra plantilla i que les 
places que quedin vacants siguin cobertes ràpidament de manera definitiva.

5. Avançarem en la consolidació i ampliació de les polítiques de conciliació de la vida 
familiar, personal i laboral. És urgent l’adaptació del nostre conveni als nous terminis 
aprovats pel govern quant a baixes de paternitat, lactància, etc. 

6. Vigilarem i denunciarem l’assetjament sexual i l’abús de poder en tots els àmbits 
de la UdL.

7. Treballarem per la recuperació del poder adquisitiu i els drets adquirits que 
s’han perdut durant anys.

8. Per una acció preventiva que posi especial atenció en els riscos laborals psicoso-
cials, una de les grans carències i afectacions de la comunitat universitària.

9. Per la fi del servilisme al poder. Fem valer l’opinió dels treballadors i treballadores 
d’una manera lliure, clara i directa. 

10. Contra la reculada en els drets sobre jubilacions parcials i prejubilacions.

11. Plans de formació eficients i d’utilitat on no es quedi fora cap persona interessada. 

12. Per una administració pública exemplar en l’economia circular i verda, amb im-
pacte ambiental positiu. Impulsant sinergies entre les diferents facultats i unitats, i 
evitant contractar fora serveis que la Universitat pot prestar-se a si mateixa.
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