ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA
DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA (17 D’ABRIL DE 2009)

A les 10 del matí es constitueix la Comissió Executiva a la Sala de Reunions del
Departament (B11-296), 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
Albert Branchadell
Daniel Casals
Enric Cassany
Josep Anton Castellanos
Gemma Gómez
Àngels Jiménez
Jaume Mateu
Albert Rico
Mailo Serveto
S’EXCUSEN:
Eulàlia Bonet
HI FALTEN:
Marina Sureda
Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Informació sobre transformació de places i acord, si escau, sobre aquestes
transformacions.
3. Informe del Director (sobre l’aprovació de l’Acord Intern de Planificació, la reunió
anual amb el Vicerector de Personal Acadèmic i altres qüestions).
4. Propostes i preguntes.
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
El Director dóna la benvinguda als membres de la Comissió Executiva, ara constituïda
de nou per al mandat actual.
Sotmet a aprovació l’acta de la sessió prèvia (10 d’octubre de 2008). J. Argenter hi fa
rectificacions, que s’hi incorporen. S’aprova l’acta per assentiment.
2. Informació sobre transformació de places i acord, si escau, sobre aquestes
transformacions
Pren la paraula el Secretari. Precisa, en primer lloc, que l’aprovació de places a concurs
és competència del Consell de Departament; l’Equip de Direcció vol informar, escoltar i

comptar amb l’aval de la Comissió Executiva en aquesta qüestió, tanmateix, ja que la
tramitació corresponent s’ha de fer abans del Consell previst per al mes de juny.
Després de la reunió amb el Vicerector de Personal Acadèmic, Miquel Senar, l’Equip de
Direcció ha decidit, per al curs 2009-10, mantenir la plantilla de professors associats en
l’estat actual, per prudència, a l’espera de l’aplicació dels nous graus, però amb una
excepció: la transformació de la plaça d’A36 (D07484) en una plaça de Personal
d’Investigació en Formació (PIF). Aquesta proposta, ja acceptada, demana la ratificació
de la Comissió Executiva. Es detalla tot seguit.
La plaça PIF té un cost similar a la d’associat A36, però amb una dedicació docent
reduïda (30%) i una estabilitat de 4 anys: dos en règim de beca i dos més amb contracte.
És una plaça a la qual poden optar persones amb una tesi ja encarrilada, amb la finalitat
d’acabar-la en aquest període. Aquesta plaça es pot reconvertir en plaça d’associat. Al
Departament hi ha un professor (Alexis Llobet) que compleix aquesta condició i ha
demostrat la seva validesa docent. Després de consultar els Coordinadors d’Unitat
implicats (Sergi Balari i Albert Branchadell), s’ha fet la proposta; altrament, Alexis
Llobet no podria ser contractat com a A36 l’any vinent, ja que no compleix amb les
condicions de contractació imposades pel conveni sindicats-UAB. En haver-hi només
un candidat, en aquest cas no caldrà concurs. El perfil de la plaça PIF seria: «Sintaxi
catalana i traducció anglès-català».
S’ha demanat una segona transformació, d’Agregat a Titular, a proposta del
Vicerectorat de Personal Acadèmic. El Secretari explica que la política de professorat
de la UAB ara tendeix a afavorir les titularitats, entre d’altres raons perquè la promoció
a càtedra dels Agregats Serra Húnter és molt costosa i perquè agregats i catedràtics
contractats tenen una incidència nul·la a la resta de l’Estat, on se’ls considera
contratados doctores, inferiors a qualsevol numerari a l’hora de configurar comissions,
etcètera. El Vicerector, doncs, ha convocat els dotze Agregats Serra Húnter que alhora
compten amb l’habilitació que els capacita per optar a una titularitat, i els ha ofert la
possibilitat de concursar-hi per mitjà d’una única prova d’avaluació del currículum, amb
el benentès que hi ha un risc: si aquest concurs el guanyés una altra persona habilitada o
un titular, el departament implicat hauria de cobrir el cost de la nova plaça. Un dels
dotze agregats en qüestió és l’actual director, Xavier Villalba. Atès que desitja acollir-se
a aquesta oferta, l’Equip de Direcció vol proposar al Vicerector que el concurs a titular
correspongui a l’Àrea de Filologia Catalana, amb el perfil «Gramàtica catalana: sintaxi»
i, d’acord amb la composició legislada, el següent tribunal:
Professor designat pel Departament:
Gemma Rigau; suplent: Anna Bartra.
Professor designat pel Deganat (a proposta del Departament):
Sergi Balari (Lingüística); suplent: Josep Maria Brucart (Llengua espanyola).
Professor designat per la Rectora
Si en aquest cas es consulta el Departament, es proposarà Manuel Pérez-Saldanya
(Universitat de València); suplent: Joana Roselló (Universitat de Barcelona).
Acabat l’informe, hi ha diverses intervencions, sobretot de J. Argenter i E. Cassany.
Tots dos posen de manifest el fracàs relatiu del pla Serra Húnter, atès que ha creat una
via de contractació diferent a la de la resta de l’Estat, depenent d’uns fons propis de la
Generalitat que no es poden garantir per sempre; això ha creat professors que «tenen els

mateixos deures però no els mateixos drets». J. Argenter pregunta si aquest retorn a la
via de la titularitat és una opció només de la UAB o és general a totes les universitats
catalanes. El Director respon que l’oferta als dotze agregats és exclusiva de la UAB, que
s’ha abocat en particular a la via de contractació Serra Húnter; també precisa que la
dotació per mitjà d’aquests fons de moment es manté (per pròrroga), i que la UAB es
troba a l’expectativa. A una pregunta de J. Mateu sobre la continuïtat del pla Serra
Húnter, respon que, més enllà de la pròrroga actual, no se’n sap res del cert.
Altres intervencions. A. Rico demana si la restricció per a la contractació d’associats (la
qual, segons el conveni sindicats-UAB, demana dos anys de contracte extern en un
centre no universitari dins dels últims quatre anys) s’aplicarà amb tolerància. El
Director respon: sembla que hi haurà tolerància en la qüestió dels dos anys. E. Cassany
pregunta si la pèrdua de capacitat docent en passar d’un A36 a un PIF ha estat prevista.
S. Balari diu que sí.
Acord 1: La Comissió Executiva ratifica la proposta de transformació de la plaça A36
en una plaça de PIF, sense concurs, per al professor Alexis Llobet, amb el perfil
consignat més amunt.
Acord 2: La Comissió Executiva dóna suport a la transformació d’una plaça d’Agregat,
actualment ocupada per Xavier Villalba, en una plaça de Professor Titular per la via
d’un concurs, concretat en l’àrea de coneixement, el perfil i la proposta de tribunal
consignats més amunt.
3. Informe del Director (sobre l’aprovació de l’Acord Intern de Planificació, la
reunió anual amb el Vicerector de Personal Acadèmic i altres qüestions)
El Director informa sobre l’aprovació de l’AIP 2007-2010 i en distribueix el text
definitiu (que aviat es penjarà a la nostra Intranet). Fa constar que s’hi van incorporar
les esmenes acordades en la sessió anterior de la Comissió Executiva relatives a la
distribució de la dotació. Detalla els percentatges dels indicadors, distribuïts amb la
finalitat d’aconseguir el màxim d’acompliment.
A continuació, informa sobre la reunió anual amb el Vicerector de Personal Acadèmic.
La conclusió essencial seria: les places d’associat (siguin de concurs o no) pengen del fil
de les necessitats docents del Departament. L’Equip de Direcció creu que aquesta
espasa de Dàmocles demana una reflexió sobre la política interna de professorat,
reflexió pròpia d’un Consell de Departament. Als (falsos) associats se’ls pot oferir
estabilitat creant places de lector, però això significa sacrificar algunes d’aquestes
places d’associat (el cost d’un lector equival al de dos A36) i, doncs, perdre capacitat
docent..
E. Cassany demana si l’Equip ha considerat la conveniència de mantenir, per necessitats
docents, la figura de l’associat. El Director respon: s’han de mantenir els associats
stricto sensu (cas de la docència a Logopèdia); hi haurà potser altres opcions, com les
places PIF o la contractació de doctors. J. Argenter vol manifestar que la política de
supressió dels anomenats falsos associats, ara carregada als departaments vista
l’aplicació a cost zero dels nous graus, és un problema que en el seu moment va crear la
mateixa universitat.

Finalment, el Director explica que ja tenim les instruccions que permeten configurar les
dedicacions docents segons el model dels nous graus. Creu que no modificaran
excessivament les actuals, si bé pot variar el percentatge de presencialitat a l’aula dels
professors. El canvi més important és el calendari: el curs anirà del 15 de setembre a
finals de gener (semestre 1) i, sense interrupció, començarà el segon semestre fins a
finals de juny: dos semestres de 18 setmanes cadascun; a l’inici del primer podrà haverhi una setmana d’acollida (si així ho decideix la Facultat) i al final, dues setmanes on
col·locar-hi els exàmens (si l’assignatura ho requereix); el mes de juny acollirà exàmens
de primera i segona convocatòria (ja que s’està treballant per suprimir la tradicional
segona convocatòria el mes de setembre).
A. Branchadell precisa (segons informació d’una reunió recent de la Comissió d’Afers
Acadèmics): oficialment, cada semestre constarà de 20 setmanes; el primer anirà del 15
de setembre a la segona setmana de febrer.
4. Torn obert de paraules
A. Branchadell demana si l’Equip de Direcció ha considerat la possibilitat de
transformar l’actual curs d’estiu sobre el català com a llengua estrangera en un postgrau
propi, i si acceptaria propostes en aquest sentit. El Director fa present l’èxit d’aquest
curs d’estiu, es demana sobre les raons que han impedit que funcionés com a màster
oficial i manifesta la voluntat d’examinar qualsevol proposta com la suggerida.

S’aixeca la sessió a dos quarts de 12.

