ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA
DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA
(11 DE DESEMBRE 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)
Eulàlia Bonet
Albert Branchadell
Daniel Casals
Enric Cassany
Josep Anton Castellanos
Jaume Mateu
Albert Rico
Mailo Serveto
S’EXCUSEN:
Joan Argenter
Gemma Gómez
HI FALTEN:
Àngels Jiménez
Marina Sureda
Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Informe del Director: situació econòmica de la UAB i efectes; noves dades sobre
l’estat del Departament; altres qüestions.
3. Planificació de places a concurs i acord, si escau.
4. Informe d’Eulàlia Bonet sobre les comissions de seguiment de tesis.
5. Torn obert de paraules.
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
S’aprova per assentiment.
2. Informe del Director: situació econòmica de la UAB i efectes; noves dades sobre
l’estat del Departament; altres qüestions.
(a) El Director explica que la UAB té actualment uns 50 milions de dèficit, que respon
en part a l’acumulat, en part a l’incompliment de la Generalitat: ni ha abonat l’import
corresponent al Pla de Millora (per a totes les universitats), ni ha complert el compromís
de retornar préstecs que la UAB havia demanat amb el seu aval.

La situació, general a totes les universitats, condueix a una política d’estalvi dràstica.
Aquesta política ja és visible en una sèrie de determinacions, que afecten en particular a
les despeses de personal. A saber: no es cobriran les baixes de curta durada amb
contractes d’associat (sinó amb hores extres); es vol estalviar en les transformacions de
places; es vol suprimir entre un 25 i un 30% de places provisionals (i. e. associats); es
vol limitar la concessió de sabàtics competitius; i, sobretot, es considera la possibilitat
de redistribuir els recursos, això és, de traslladar d’un departament a un altre els diners
amb què es paguen places d’associats.
D’altra banda, el Rectorat ha comunicat que inspeccionarà l’aplicació real del pla
docent per mitjà d’un adjunt a la Delegada de Qualitat. Parteix d’una dada: el 82% dels
grups on s’imparteixen crèdits de teoria compten amb menys de 80 alumnes, nombre al
qual s’hauria de tendir en la situació actual; per tant, s’ha d’evitar qualsevol
desdoblament en grups de crèdits teòrics amb menys de 80 alumnes (aquests grups són
els representats en l’indicador que dóna l’esforç docent). Pel que fa a les optatives, es
desprogramaran totes les que no hagin tingut un mínim de 10 alumnes comptant segons
la mitjana de dos anys. S’ha proposat la creació d’una nova figura destinada al suport de
la docència: el professor assistent d’aula, és a dir, alumnes de l´últim any de carrera o de
màster que cobraran com un becari de col·laboració (sense contracte amb Seguretat
Social).
Aquesta situació afecta el nostre Departament. El pressupost d’enguany ja s’ha retallat
entre un 10 i un 15%. L’amenaça d’una retallada de recursos (de personal ) també l’hem
de tenir molt present, atès l’estat del Departament, sobre el qual l’Equip de Direcció ha
informat repetidament des de fa més d’un any.
(b) Sobre aquest estat hi ha algunes dades recents. Ha millorat lleugerament la dedicació
docent de referència (ara s’acosta a la mitjana de la UAB). El percentatge de trams vius,
però, segueix a un nivell molt baix (40%), i és molt preocupant que aquest índex no es
pugui atribuir a la concessió o no de sexennis en les darreres convocatòries: la mitjana
de trams acumulats no arriba a 2 per professor; hi ha 11 professors que no en tenen cap i
15 que en tenen només un; això és, 26 professors (sobre 47) es troben per sota de la
mitjana convenient. Si aquest índex de la investigació ha de millorar, sembla que només
ho podrà fer amb la incorporació de gent més jove.
(c) Altres informacions. La planificació de la recerca passarà per la distribució de
recursos només als SGRs, prioritzats d’acord amb criteris d’excel·lència (trams vius,
entre d’altres). Convé que tot el PDI que no figura enregistrat a la UAB per la seva
investigació (un 40%) s’incorpori a un SGR. La notícia més positiva fa referència a
l’Acord Intern de Planificació: s’ha reconegut que l’acompliment per al curs 2007-08 és
del 103.12%, i això significa uns ingressos d’un 6.800 euros (sense comptar-hi la
bestreta).
Torn de paraules: A. Rico fa notar que l’eficiència també s’hauria d’observar en altres
aspectes de funcionament, com ara el Campus Virtual, deficient en més d’un sentit. X.
Villalba: ho corrobora i fa referència al problema ocasionat per l’aplicació del Summa.
E. Cassany demana si es preveu millorar les condicions de prejubilació. X. Villalba: no
li consta que sigui així.

3. Planificació de places a concurs i acord, si escau.
La situació econòmica de la UAB (2a) i l’estat del Departament (2b) aconsellen cobrir
com més aviat millor les dues baixes que s’han produït per la defunció de la professora
Mavi Dolz (FCE) i la invalidesa permanent del professor Vicent de Melchor (Lletres).
L’Equip de Direcció considera oportú que es convoquin aquest estiu els concursos
corresponents. Després de parlar amb els Coordinadors de les Unitats de Ciències de la
Comunicació (Josep Anton Castellanos) i de Lletres (Jaume Mateu), s’ha decidit
proposar la convocatòria de dues places de Lector (per tant, sense perfil específic) de
Filologia Catalana, amb la intenció que s’atorguin (i) a persones capaces d’impartir
docència de llengua catalana en assignatures bàsiques i, en el cas de la plaça que
ocupava Vicent de Melchor, de cobrir la docència d’història de la llengua, i alhora (ii) a
persones amb un currículum d’investigació que resulti prometedor cara a l’obtenció de
sexennis.
Es sotmet a l’opinió de la Comissió Executiva la convocatòria de dues places de Lector
resultat de les transformacions de les places DO1406 i DO3672, amb un únic tribunal.
D’acord amb la normativa vigent, se’n proposa la següent configuració:
President (nomenat pel Departament):
Mila Segarra; suplent: Margarida Bassols
Vocal 1 (nomenat pel Deganat, a proposta del Departament):
Xavier Villalba; suplent: Jaume Mateu
Vocal 2 (nomenat per la Rectora).
El Director demana a la Comissió que li faci arribar propostes per si la Rectora demanés
al Departament possibles candidats per ocupar la plaça de Vocal 2 (que haurà de ser
extern a la UAB i d’una àrea de coneixement diferent de Filologia Catalana).
La Comissió acorda aquesta proposta, que es presentarà per a la seva aprovació al
proper Consell de Departament.
4. Informe d’Eulàlia Bonet sobre les Comissions de seguiment de tesis
Eulàlia Bonet, Coordinadora de Tercer cicle, informa breument sobre els estudis de
doctorat i la nova normativa de seguiment de tesis. Reparteix els documents amb les
instruccions pertinents, que es troben penjats a la pàgina web de la UAB.
5. Torn obert de paraules
Albert Rico comunica que la professora Eulàlia Pérez demanarà una baixa el 13 de
gener per a la resta d’aquest curs i el que ve, i pregunta si s’ha previst la manera de
cobrir la baixa. Xavier Villalba: s’ha previst cobrir-la en part amb hores extres, en part
amb un associat, que ja s’ha sol·licitat. La Unitat de CE suggereix el nom de Jordi
Corbet.
S’aixeca la sessió a dos quarts de 12.

