
ACTA DE L'ASSEMBLEA  UIB DE DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011 
 

Dijous 24 de novembre de 2011 
Al devant de la llibreria de la UIB 

De 14:20 a  15:30 
Amb una assistència de 20 persones 

 
_Ordre del dia : 
 
1_ Elecció de la taula: moderador ,prenedor d’acta ,torns de paraula. 
2_Avaluació de la jornada de vaga i manifestació del 17-Novembre 
3_Grups de feina :Difussió ,Economia 
4_Torn obert de paraula 
5_Propera convocatòria 
 
 Val dir que abans de començar l’assemblea cadasqun dels participans va fer una 
presentació de si mateix amb l’objectiu de conèixer-nos uns amb els altres. 
 
 

1. Elecció de rols 
Elegim qui farà de moderador ,qui escriurà l’acta i qui pren torn de paraula 
 

2. Avaluació de la jornada de vaga i manifestació del 17-Novembre 
 

OPINIONS : 
_Ben organitzada ,bona feina feta pel CPC ,instituts , tot i que es troba en falta haver fet 
quelcom més una vegada va finalitzar al Consolat de Mar . 
 
_Va ser un acta més de protesta dins el context general de manifestacions de la societat 
contra les retallades  ,però dubt de la seva efectivitat real ,cap polític va haver de donar 
la cara ,cap compromís es va aconseguir . 
 
_Es una primera passa ,com a primera  acció feta  ens ha ajudat a encoratjar-nos per fer 
més coses endavant .Hem après molt . 
 
_Destacar la poca assistència d’estudiants universitaris .De 800 persones sols unes 50 
eren universitaris .De totes maneres no ens hem d’extranyar per la història de les 
manifestacions que hi ha hagut abans a la Uib.Pel fet d’esser Dijous Bo molta gent no 
va venir .De Inca ningú no va venir .La poca assistència es indicativa de l’actitud de 
consumidors passius que ens envolta que es dona en qualsevol altre àmbit de la vida 
diària ,ens han adoctrinat d’aquesta manera . 
 
_Es necessari pressionar els sindicats per a que els professors se sumin .S’ha d’intentar 
rompre l’estructura jeràrquica del professorat. Si un professor mobilitza alumnes ,que 
els altres es sumin . 
 
_Gràcies a la realització de la manifestació la gent comença a conèixer-nos ,es parla de 
nosaltres .Hi ha mitjans de comunicació que s’interessen per publicar articles sobre el 
que feim . Faria una separació entre el resultat inmediat de la jornada de vaga-
manifestació i la feina que duim feta fins ara .Hem aconseguit que tothom ens conegui. 



 
_Molta gent dels instituts que assistiren no debien saber que feien allà. 
 
_Els sindicats no es reuniren amb nosaltres abans però en el darrer moment es faren 
afegir i xuparen càmara .Varen posar ferratines als estudiants d’Institut perquè es fessin 
una foto amb elles a primera fila de la manifestació. 
 
_Es important fer petites accions com la d’anar per les biblioteques o aconseguir que 
ens posin microones perquè la gent se vagi animant. Fer sortir a la nostra web els èxits 
aconseguits com ara que s’obrirà la biblioteca en època d’exàmens . 
 
_Gent que va venir a la primera assemblea i ara ja no vé ,ara som una vintena part de 
tota aquella gent .Varen venir la primera vegada per exposar el seu problema però 
llavors no volen fer la feina necessària per resoldre els problems i esperen que siguem 
els altres qui la facin . 
 
_A la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) tothom va fer vaga ,varen tallar el tren 
.Com ho han fet per arribar a la qualitat de moviment que ells tenen allà? . 
 
_Ja que va participar poca gent hauríem d’unir-nos amb altres col.lectius.Ens podem 
coordinar amb la resta de  les assemblees universitàries de l’Estat . 
 
 
      3.Relacions institucionals: 
 
OBERTURA BIBLIOTEQUES 
 
Es va aconseguir el telèfon de la Vicerrectora d’Estudiants .Es va parlar amb ella ,va 
informar que els 3 caps de setmana previs als exàmens s’obriran les biblioteques . 
 OPINIONS: 
 
_Ja fa temps que enviaren un e-mail dient que hi havia possibilitats d’obrir els caps de 
setmana abans dels exàmens .Ens podem apuntar el tant i fer constar a la web con una 
fita nostra que s’obri els caps de setmana abans dels exàmens . 
 
_No ens hem de conformar en que s’obri la biblioteca en època d’exàmens ,ara que ho 
hem aconseguit hem de demanar perquè s’obri tots els caps de setmana 
 
    
 
 COMUNICACIÓ MUTUA 
 
La Vicerrectora va dir que tots estam baix la mateixa situació difícil ,que som companys 
i es necessari que ens comuniquem mutuament el que feim. El correcte es enviar 
sol.licituts demanant permís per tot el que feim. Si hem d’emprar una classe perque plou 
hem de demanar permís abans o si s’organitzen performances també s’ha de sol.licitar 
prèviament . 
 
 _Si ens demanen mantenir-los informats de les nostres actuacions ,nosaltres a canvi els 
hem d’exigir complir les nostres demandes .Per exemple que ens deixin fer arribar 



informació als e-mails de tothom . 
 
_ La Vicerrectora quan parlava amb nosaltres deia paraules de comprensió i enteniment 
però el fet és que no ens va deixar parlar  ,va desviar la conversa i  no ens va deixar fer 
del tot les nostres propostes .Va resultar molt “política” . 
 
__No hem de demanar permís pel que feim i si la vicerrectora vol saber el que feim que 
es fiqui al facebook o el blog. Que siguien ells qui ens venguin a cercar a nosaltres .Per 
fer coses a la Uib no tenim l’obligació de comunicar-ho ,la Uib és també el nostre espai 
i en podem fer ús  tal com siguin les nostres necessitats .Si hem de fer una performance 
podem demanar permís 10 minuts abans .Si vull una classe l’agafaré ,si de cas ho 
demanaré al conserge . 
 
_Tenir una bona relació amb la vicerrectora no vol dir no poder organitzar accions 
importants . 
 
 
_Volem que es publiqui a la Web general de la Uib (www.uib.es) la informació referent 
a la nostra assemblea . 
 
_Alerta amb el “bon rotllo” amb la Vicerrectora ja que es tenen experiències molt 
dolentes d’altres vegades .Hi havia al principi bona relació però quan consideren que et 
passes de la ratlla te deslegitimen per complet .Dirà que no som als òrgans del Consell 
.Ara ja mateix per col.locar els cartells ens obliga a fer-ho al suro . 
 
 
 
 
      4. Grup d’Economia : 
S’han estat revisant els contractes fets per la Uib els darrers 4 anys (2008-2011) ,la seva 
raó i la quantia .Es citen els casos que creen dubtes per l’elevat preu : 
 
•Plànols per la construcció de l’edifici INTERDEPARTAMENTAL II . 150.000 € 
  150 mil € per uns plànols? 
  _Pot ser que aquesta xifra tengui justificació .Les despeses són difícils de preveure 
,moltes vegades s’ha de demanar més doblers al govern dels que sembla que fan falta 
perquè sempre n’acaba donant menys de ls sol.licitats. 
   
 
•Expedient 08 ,any 2009 :Subministrament i instal.lació de 12 videoprojectors per a 
l’adaptació superior d’algunes aules de la UIB.29.000 € IVA exclòs . 
 surt a 2400 € per projector i la seva instal.lació??? 
 
•Expedient 31 ,any 2009 :Subminstrament d’una càmara de vídeo professional per al 
Servei de Recursos Audiovisuals de la UIB .29.310,15 € IVA exclòs.  
Adjudicatari :Video IEC ESPAN. 
  30 mil € per una càmara? 
   _Es va voler tenir una càmara de qüalitat per poder fer bons audiovisuals. 
 
•Expedient 14 ,any 2009 :Elaboració d’un informe sobre la contribució socioeconòmica 



de la UIB com a membre del grup d’universitats G-9 .58.800 € IVA exclòs . 
 Adjudicatari :Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas ,SA 
 uns 60 mil € per un estudi??? 
   _Aquest informe se va demanar como a manera d’aconseguir més subvencions .Al 
final aquest informe no va servir de res perquè no es varen aconseguir noves 
subvencions . 
   _ L’elevat preu s’explica perquè eren necessaris mols d’estudis i cadasqun d’ells té un 
preu . 
 
PROPOSTA :Reunir 10 casos com aquests  ,on les inversions semblen 
desproporcionades i demanar una cita amb el Vicerrector d’Economia perquè expliqui 
les partides . 
 
 
 
 
 
         5. Torn obert de paraula 
 
              NOU CONSELL D’ESTUDIANTS: 
              _Ajudaren a la difussió de la vaga reenviant correus. 
              _El Consell d’Estudiants està dominat per simpatitzants del PSOE .Pel PSOE 
és una eina per a formar polítics del demà .Serveix perque la joventut del PSOE vagi 
aprenent el joc institucional .Aquesta assemblea sorgeix com a una alternativa .El nostre 
projecte va en una altra direcció .Que reenviassin e-mails no significa una voluntat real 
de donar-nos suport . 
     
              _PROPOSTA : Parlar amb ells ,saber quines són les seves intencions ,que una 
persona es reuneixi amb ells. 
                  
                CARTELLADA : 
               PROPOSTA : Fer difussió a tota la UIB de la nostra demanda sobre que 
s’obrin les biblioteques els caps de setmana .Ens podriem dividir en grups . 
                    
                 CONCERT : 
                 PROPOSTA : Fer un concert amb l’objectiu de recaptar doblers per fer més 
coses .Un concert és de les poques coses que fan acudir a la gent .Perquè la gent se’n 
faci una idea dels nostres motius podem : 
_Repartir pamflets durant el concert 
_Col.locar cartells a la zona del concert 
_Taula informativa on qui vulgui pugui donar el seu correu i afergir-se a l’assemblea. 
_Llegir un manifest al mig del concert . 
                  PROPOSTA : Fer el concert com a punt final a una campanya de 
reivindicacions . 
 
                  AULARI : 
                 _Ha sortit al Diari de Mallorca que es pensa tomar l’aulari ja que s’inunda 
quan plou. Era un edifici provisional però ja fa més de 10 anys que estam així .Hi ha 
d’haver moltes de retallades ,que farem si es lleva l’aulari i no fan un edifici nou?  
 



                  PRESSUPOST 2012 
                 __Aviat s’haurà de publicar el Pressupost 2012 i volem saber com afectaran 
les retallades al pressupost i quines partides es veuran més afectades . 
                 PROPOSTA : Parlar amb el vicerrector perquè ens digui quines retallades 
pensen fer .Es reduirà més o manco un 5 % el pressupost ,tothom hi surt perjudicat 
.Necessitam saber si hi ha pressupost per un edifici substitut de l’aulari. Ell té la 
informació i es necessari que ens la facin saber perquè llavors no ens vengui tot de nou 
(ens tallin de sobte el llum i no n’estavem assebentats) . 
 
                   COMISSIO RETALLADES 
                  PROPOSTA : Anar fent una llista de les retallades ,reunir-se amb la 
Vicerrectora per saber quines retallades es pensen fer. 
_7 persones s’apunten a la comissió 
 
                   COMISSIÓ DE REDACCIÓ 
                    PROPOSTA : Un grup de gent que únicament s’encarregui de redactar 
documents . 
                   TRANSPORT INTERN UIB 
                      PROPOSTA : Posar una taula informativa a l’edifici de Turisme ,ells són 
els mes perjudicats per l’eliminació del bus intern . 
 
                    PREMSA 
                        Un periodiste de “El Mundo” ,Manuel Aguilar ,vol venir un dia en que a 
l’Assemblea s’hagi de parlar d’alguna acció important i en redactaria un article .Sembla 
ser una persona amb bones intencions . 
                      Opinions : Aquest periodiste no té bons antecedents 
                                        L’experiència anterior amb periodistes ha sigut que no se n’ha 
sortit beneficiat. 
 
 
         6. Propera convocatòria 
 
Dijous que vé dia 1 de desembre  ,a les 14:00 ,al Jovellanos 
 
          7. Orde del dia per la pròxima asssemblea : 
 
1_Elecció de rols 
2_ Comissions ,com estructurar les noves comissions? 
3_ Propostes 
4_Torn obert de paraula 
5_Propera convocatòria 
 
 
 


