ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA
DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA (10 D’OCTUBRE DE 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:
Xavier Villalba (director)
Lluís Cabré (secretari)
Joan Argenter
Sergi Balari
Eulàlia Bonet
Daniel Casals
Josep Anton Castellanos
Alfons González
Joaquim Martí
Lluís Quintana
Mailo Serveto
S’EXCUSEN:
Jaume Aulet
Marta Marfany
HI FALTEN:
Martí March
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Informació i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acord Intern de Planificació
2007-2010.
3. Torn obert de paraules.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S’acullen rectificacions i s’aprova per assentiment
2. Informació i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acord Intern de
Planificació 2007-2010.
El Director presenta l’esborrany de l’AIP i explica el procés que seguirà fins a la
seva presentació definitiva, d’acord amb les directrius de l’OPO.
La discussió se centra en els percentatges de distribució de la dotació resultant
d’aquest AIP, segons l’esborrany. Diverses intervencions (J.A. Castellanos, J.
Argenter, i altres) consideren que les activitats de promoció hi tenen massa pes i les
de suport a la investigació massa poc. E. Bonet proposa que es redueixi el
percentatge previst per a la promoció de màsters i doctorats en un 5% i que aquest
percentatge s’afegeixi al previst per a investigació.

Acord 1: s’incorporarà aquest criteri de redistribució a l’esborrany de l’AIP.
J. Argenter demana si ja es coneixen els percentatges dels indicadors sobre la
dotació; sense aquesta dada, no es pot valorar el que representa la despesa dedicada a
l’aire condicionat. El Director explica que els percentatges encara s’han de negociar i
que la quantificació s’establirà (sovint es dedueix de l’indicador per se).
L. Quintana observa que la partida dedicada a la instal·lació d’aire condicionat a la
torre B7 no hauria de ser tan específica.
Acord 2: s’accepta l’esmena; el redactat farà referència en general a la millora
d’infraestructures.
A. González, J. Martí i L. Quintana fan diverses precisions al redactat de l’esborrany,
totes relatives a la presència del Departament en facultats, màsters o doctorats que no
s’havien tingut en compte. S’accepten totes. Es fan altres observacions que només
matisen algun aspecte del redactat.
Acord 3: s’aprova l’esborrany d’AIP.
3. Torn obert de paraules.
J. Argenter comenta la dificultat a mantenir convenis, com l’establert amb l’IEC, ja
que la UAB els grava excessivament. També observa la dificultat a trobar candidats a
places d’investigador Ramon y Cajal o similars en matèries poc representades en la
docència impartida pel Departament, com és ara sociolingüística.
S’aixeca la sessió

