ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA
DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA (30 DE JUNY DEL 2008)

A les 10:00 h. es constitueix la Comissió Executiva a la Sala de Reunions del
Departament, amb la presència del Director i el Secretari i de més de la meitat dels seus
membres.
HI ASSISTEIXEN:
Josep Pujol
Jaume Solà
Víctor Martínez
Sergi Balari
Francesc Foguet
Josep Anton Castellanos
Joaquim Martí
Xavier Villalba
Jaume Aulet
Joan Argenter
Alfons González
Mailo Serveto
S’EXCUSEN:
Lluís Quintana
HI FALTEN:
Marta Marfany
Martí Marc
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació, si escau, de la proposta de calendari d’elecció de director del
Departament.
3. Torn obert de paraules.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova per assentiment
2. Aprovació, si escau, de la proposta de calendari d’elecció de director del
Departament.
El director explica que, segons el reglament del departament, la convocatòria
d’eleccions a director de departament correspon a la Comissió Executiva. Recorda que
aquesta reunió serà la darrera amb aquest equip (el mandat s’acaba el 10 de setembre), i
que aquest òrgan no s’ha convocat sovint durant la darrera part del mandat de la
direcció, perquè hi havia pocs tràmits que ho demanessin.
L’equip de direcció volia convocar aquesta reunió amb més antelació, però ha calgut
esperar que hi hagués algú compromès a presentar-se. Les converses prèvies havien
portat a una situació molt delicada per falta de candidats.
Allò que estableix el reglament és que:
- les eleccions són convocades per la Comissió Executiva.

- la convocatòria ha de fer-se 30 dies abans que s’acabi el mandat.
- l’elecció s’ha de fer en un consell de departament extraordinari, i n’ha de ser l’únic
punt de l’ordre del dia.
- si no s’hi presenta cap candidat, s’ha de convocar un altre consell de departament
extraordinari en un màxim de 30 dies.
- com a darrera instància, es pot apel·lar al rector perquè nomeni el director.
Finalment, el director proposa als membres un calendari del procés electoral, que
s’adjunta, per a l’aprovació, i obre un torn de paraules.
Joan Argenter pregunta si el suport d’un terç dels membres del Departament, que
s’exigeix per a l’admissió del candidat, s’ha d’aconseguir durant els 15 dies des de la
presentació.
El director aclareix que no hi ha aquesta exigència al reglament.
Joan Argenter pregunta si hi pot haver una segona o una tercera selecció de candidats, si
la primera no n’admet cap.
El director aclareix que el reglament no ho preveu.
Francesc Foguet pregunta si es pot votar per correu.
El director aclareix que no.
Se sotmet la proposta a votació. S’aprova per assentiment.
2. Torn obert de paraules.
No hi ha intervencions.
S’aixeca la sessió

