
Dijous 6 de Setembre de 2011

Acta assemblea Comunitat Universitària
Assistents: Apróx. 100 pers.
 
Ordre del dia:
 

1.Elecció taula
2.Problemàtiques
3.Propostes de feina
4.Grups de treball

 
 
1.Elecció taula
S’elegeixen moderador/a, redactor/a d’acta i torns. 
2.Problemàtiques 
 
-Hi ha alumnes colaboradors que no han cobrat.
-El consell d’estudiants no és un òrgan representatiu ja que no ha començat cap 

mobil·lització tot i les retallades. Tot i així, aquest ha sofert unes retallades del 50%.
- Reducció de places a carreres on la demanada ha augmentat.
- Eliminació de gran part de les assignatures optatives dels alumnes d’antigues 

llicenciatures que comporta que deixin de ser optatives i siguin obligatòries degut a la manca 
d’oferta.

- Factures impagades
- Fusió de classes entre pla antic i grau que comporta la mescla d’alumnes de 4 del pla 

antic amb alumnes de primer de grau.
- Augment de les taxes.
- Falten professors a carreres que no tenen ni el mínim nombre com ara a Treball Social.
- Es creu que hi ha màsters que han deixat de ser oficials i això comportaria que no es 

poguessin demanar les beques pertinents. Falta corrovorar-ho.
- Biblioteques tancades els caps de setmana.
- Política lingüística nefasta per a l’ús del català.
- Falten microones, taquilles i certes infraestructures.
-Problema de l’assemblea: va faltar més difusió de l’assemblea. Tenim un professor per 

si hem de convocar alguna convocatòria. Consultar a Carlos.
 
 
 
 
3.Propostes de feina
 
 - La vaga. El dret a vaga està reconegut si és elegit democràticament. LOE 2006.



- Creació d’assemblees a les diverses facultats amb una comisió que les coordini. No hi 
ha consens.

- Necessitam una organització amb els instituts. Es proposa una plataforma que estructuri 
i aglutini tot el sector educatiu i el moviment per on poder posar les diferents informacions en 
comú.

- Autogestionar la biblioteca.
- Aconseguir la transparència amb els contes i gastos de la UIB.
 
4. Es creen quatre grups de treball:

- Grup econòmic.
- Grup de difusió.
- Grup de infraestructura / logística.
- Grup d’educació / investigació.

 
 
LA PRÒXIMA ASSEMBLEA SIRÀ:
 
DIJOUS 13 A LES 14:00H AL HALL DEL JOVELLANOS


