ACTA PROVISIONAL DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL
DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA CELEBRADA EL DIA 31 DE GENER
DE 2011
El Consell es constitueix, en sessió ordinària i amb el quòrum prescrit per a la segona
convocatòria, a les 10.30 hores, a la Sala d’Actes de la Facultat de Lletres.
HI ASSISTEIXEN:
Argenter Giralt, Joan A
Aulet Amela, Jaume
Balari Ravera, Sergi
Bartra Kaufmann, Anna
Bassols Puig, Margarida
Bonet Alsina, Eulàlia
Cabré Ollé, Lluís
Campillo Guajardo, Maria
Casals Martorell, Daniel
Cassany Cels, Enric
Comelles Garcia, Salvador
Espinal Ferré, Teresa
Gonzalez Quesada, Alfons
Jimenénez López, Àngels
Martínez Gil, Victor
Mascaró Altamiras, Joan
Picallo Soler, Carme
Pujol Gómez, Josep
Recasens Vives, Daniel
Rico Busquets, Albert
Rigau Oliver, Gemma
Teruel Planas, Elvira
Vall Solaz, Francesc Xavier
Villalba Nicolàs, Xavier
Branchadell Gallo, Albert
Foget Boreu, Francesc
Gavarró Algueró, Anna
Martí Girbau, Núria
Mateu Fontanals, Jaume
Massanell Messalles, Mar
Paloma Sanllehí, David
Montserrat Grau, Mònica
Gómez Duran, Gemma
Serveto López, Maria Dolors

1

S’EXCUSEN:
Cabré Monné, Teresa
Castellanos Vila, Jordi
Cros Alavedra, Anna
Fuentes Pujol, Eulàlia
Gallofré Virgili, Maria Josepa
Martí Mainar, Joaquim
Panyella Ferreres, Ramon
Quintana Trias, Lluís
Recoder Sellares, M.Josep
Vilà Santasusana, Montserrat
Coroleu Lletget, Alejandro
Navarro Ruiz, Isabel
Santamaria Roig, Núria
Juanhuix Piqueras, Marta
HI FALTEN:
Balaguer Sancho, Josep M
Castellanos Vila, Joser A
Cid Leal, Pilar
Farreny Sistac, M.Dolors
Jorba Jorba, Manuel
Luna Batlle, Xavier
Pérez Vallverdú, Eulàlia
Perpinyà Morera, Remei
Segarra Neira, Mila
Solà Pujols, Jaume
Torrent Badia, Anna M
Arguimbau Vivó, Llorenç
Boekx, Cedric
Borik, Olga
Fortony Andreu, Jordi
Gassol Bellet, Olívia
Muñoz Ramos, Isidre
Aguiriano López de Armentia, Cristina
Elordi Akordarrementeria, Jon
Galarraga Lopetegui, Aritz
Gómez Martin, Francesc Josep
Guitiérrez Duran, Gemma
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PRÈVIA:
El Director proposa que s’inclogui un nou punt a l’Ordre del dia (la presentació del Pla docent
de Documentació per al curs actual, que havia quedat endarrerit i s’ha enllestit després de la
convocatòria del Consell). S’accepta.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si escau, de l’ Acta de la sessió anterior (9 de juliol de 2010).
S’aprova per assentiment.
2. Presentació del Pla docent de Documentació 2010-11 i acord, si escau.
El Director explica que en aquest Pla, lliurat per la Coordinadora Àngels Jiménez, s’han
comptat ja tots els cursos en hores (ECTS), tant si són de grau com de llicenciatura.
Es distribueix el Pla docent i el Consell l’aprova per assentiment.
3. Informe del Director
3.1. Notícies amb felicitació
El Grup Llengua i Media s’ha reconstituït amb èxit. La pàgina web del CLT ha estat
premiada. Isabel Olid ha obtingut els premis Documenta i Rovelló. David Paloma i Mònica
Montserrat han creat un Diccionari de dubtes del català oral disponible com a aplicació
Android per a dispositius mòbils.
3.2. Situació econòmica de la UAB
Prèvia: J. Gómez Pallarès és el nou Vicerector d’Economia. M. López Béjar el susbtitueix a
investigació.
El pressupost considera un augment del 2% de la subvenció de la Generalitat, però el Pla
de Millora no es farà efectiu. El deute acumulat a finals del 2010 pot vorejar els 48 milions.
Podria haver-hi una taxa de reposició del 50% (2 baixes, 1 reposició), així en sanitat i
educació, però no s’ha especificat per a universitats.
El pressupost contempla un estalvi de 7,5 milions per mitjà d’un pla que ha d’aturar
l’augment del dèficit. Els criteris han estat aprovats pel Consell de Govern però no encara pel
Consell Social. Les mesures inclouen: augment de taxes de màsters oficials, revisió dels
cànons de recerca, rebaixa de sou dels associats, retallada de substitucions del PAS i de la
inversió en el pla de llengües, probable retallada dels sabàtics de deu anys, entre d’altres.
Cara al Departament, tot això vol dir: desaparició dels ingressos extra via els Acords
interns de planificació (abans, Contracte-Programa); rebaixa del contracte estàndard
d’associat (d’A3.6 a A2.6); concessió de sabàtics sense dotació o amb la dotació reduïda a la
meitat.
3.3. Nou reglament de màsters
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El Consell de Govern ja l’ha aprovat. Els màsters hauran d’estar adscrits a un sol Centre i
regulats per una comissió d’aquest Centre; el Coordinador serà nomenat per la Rectora a
proposta de la Comissió. Composició del professorat: mínim de 70% de doctors i mínim de
30% de professors de la UAB (si és un màster programat només en aquesta universitat). Els
mòduls tindran de 6 a 15 crèdits (o una xifra intermèdia que sigui múltiple de 3 o 5).
3.4. Programa de promoció de càtedres
S’ha activat i han estat seleccionats una trentena de candidats d’entre els acreditats, amb mals
resultats en el cas de Lletres. Podeu veure’n les condicions a la convocatòria del 2010,
penjada encara a la Intranet. No s’hi especifica un factor important: el nombre de trams
d’investigació es multiplica per un factor entre 1 i 2 que resulta del nombre de trams concedits
en un determinat camp. Els candidats poden optar a una “intensificació”: sc. una acreditació
pròpia de la UAB que concedeix 0 o 4 punts més als candidats que la superen. Aquesta
intensificació es pot demanar en quatre formats: investigació, docència, transferència o el
conjunt de les tres activitats. Hi ha hagut queixes i, per a la pròxima convocatòria, es
preveuen canvis en els criteris (e.g. factor d’antiguitat, reserva d’un 5-10% de places per a les
àrees amb algun hàndicap històric).
3.5. Sabàtics i trams
Finalment hi haurà convocatòria de sabàtics (1 a 28 de febrer, amb resolució l’abril) però no
se sap amb quina dotació (supra, 3.2).
Elena Valderrama, Delegada de la Rectora per a la Qualitat, ha promès millorar el procés de
tramitació dels trams docents autonòmics. El termini és el 18 de febrer. El Director recorda
que, a banda el complement d’uns 700 euros anuals, tenir-ne un permet formar part de
comissions de places docents.
3.6. Estat del Departament, sobretot pel que fa a la plantilla
Amb les dades recents de la Fitxa del Departament (curs 2009-10) a la mà, i altres, el Director
recorda la situació de cara a la immediata entrevista anual amb el Vicerector de Professorat.
En xifres rodones, tenim un 74% de professorat fix, que fa un 82% de la docència i
representa un 88% del cost (que només pot augmentar). Associats i PIF (26%) fan un 18% de
la docència i representen un 11% de la despesa. Hi ha poc marge de maniobra.
Segons la Fitxa, tenim una capacitat docent d’unes 15.000 hores, un encàrrec d’11.850 (ie.
docència obligatòria) i una docència total de 13.900 (inclou descàrrecs, assignatures de
campus, etc.). Dividint les quantitats pel nombre de professors resulten dos índexs (hores
setmanals per hom), tots dos per sota de la mitjana de la UAB: encàrrec 6,31/6,96; docència
total: 7,40/7,83. La nostra dedicació docent de referència és 6,75. (Aquest índex, amb un
màxim de 8, baixa en funció d’altres indicatius, com ara trams vius, projectes, convenis,
mencions de qualitat: per tant, la investigació i la transferència fan baixar l’índex de docència
mitjana per professor).
El Director proposarà al Vicerector: (a) que es cobreixi la baixa de la professora Dolors
Farreny (TU) amb una plaça de lector; (b) que es conservin, i s’estabilitzin d’alguna manera,
els recursos concedits l’any passat per a FCC i Logopèdia (2 A3.6); (c) que es conservi la
dotació general de recursos per a professors associats; (d) que es transformi una plaça
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d’Agregat Serra-Hunter (ja acreditat per l’ANECA) en TU (però aquesta qüestió en general
depèn de la negociació UAB-Generalitat).
D’altra banda, el Director adverteix que ha elaborat (amb la col·laboració de tots els
Coordinadors d’Unitat) una projecció de la plantilla i la dedicació docent quan s’hagin acabat
d’implantar els graus a totes les titulacions. Aquesta informe el presentarà a la Comissió
Executiva quan el tingui llest del tot, i ara només n’avança alguna conclusió.
(a) És previsible que baixi encara més l’índex conjunt de l’encàrrec docent (6,31).
(b) S’haurà de compensar amb l’increment d’investigació i transferència (que, com s’ha
explicat, rebaixen l’índex docent de referència).
(c) La davallada de docència no serà igual a totes les unitats: FCC cobrirà sobradament
tota la docència amb la plantilla fixa actual; FCE és mantindrà a la baixa; FTI podria
necessitar alguns recursos.
(d) A Lletres, vist el molt considerable augment de matrícula (a Filologia Catalana i,
encara més, als graus filològics combinats), s’hi hauran de destinar més recursos:
enguany, a primer, ja hi ha cursos amb més de cent estudiants. Això podria salvar
recursos que es perden per un altre costat.
(e) Convindrà redistribuir els recursos d’associat. Si hi hagués una reducció, convindria fer
la selecció segons criteris de qualitat docent i investigadora.
Dues d’aquestes conclusions (b, e) també consideren que la distribució del sexennis
d’investigació és molt irregular. L´índex actual (40%, 17/48) és molt baix (havíem tingut un
80%) i no obeeix factors d’estació, com es pot veure analitzant els trams acumulats (94) i la
raó professor/tram (CE 1; CC 1,08; Doc. 1; Lleng. 2,75; Ling. 3; Lit. 3; Trad. 0,33).
En canvi, el nombre de màsters oferts i la bona matrícula en conjunt són motiu de bona
esperança.
Ja pensant en el curs que ve, conclou el Director, hem d’entendre les dificultats actuals com
una oportunitat: hauríem d’afavorir la recerca i configurar el pla docent de manera que s’hi
tinguin en compte també la investigació i la gestió, cercant un equilibri global.

4. Torn obert de paraules
Maria Campillo demana que, en elaborar el pla docent, també es tinguin en compte les
activitats de transferència, i pregunta què passarà amb els màsters interuniversitaris, si ara els
màsters han d’estar adscrits només a un Centre. Xavier Villalba està d’acord amb la primera
qüestió. Precisa que l’adscripció d’un màster a un Centre deu voler dir a una Facultat o un
Institut de la UAB, i que això no deu afectar els màsters interuniversitaris. Lluís Cabré
recorda que la tranferència ja es comença a tenir en compte a la UAB (per exemple en el
Programa de càtedres), però s’exigeix que hagi estat registrada a la universitat.
Francesc Foguet pregunta si hi ha cap diferència entre els trams d’investigació autonòmics i
els estatals cara a l’obtenció de projectes i becaris. Lamenta que, amb el nou reglament, el
màster s’hagi convertit en un segon cicle i que el treball de recerca només valgui 6 crèdits.
Xavier Villalba: els trams autonòmics no són reconeguts per l’ANECA (al contrari, sí).
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Joan Mascaró manifesta el seu acord amb l’establiment d’un pla docent més equilibrat, i
pregunta quin és el marge de maniobra del Departament pel que fa a la concessió de sabàtics
de deu anys. Xavier Villalba: el Departament prioritza les sol·licituds per mitjà d’un informe
i, a la pràctica, això voldrà dir que, si no hi ha recursos de substitució, haurà de decidir si
admet la sol·licitud o no, i quantes se’n podran en un any; potser es podrien concedir sabàtics
reduïts a un semestre.
Carme Picallo expressa el seu desacord en diverses qüestions i demana que es transmeti al
vicerectorat oportú: (i) Si s’ha d’estalviar tant (7.5 milions), per què no s’augmenta el cost de
matriculació de les matèries suspeses? (ii) Considera injust que s’introdueixi un factor
d’antiguitat en el Programa de càtedres i que es faci una reserva de places per a les àrees que
en el passat han estat castigades (sc. les que pertanyien a diplomatures), perquè d’això fa
molts anys i ja han tingut temps de rescabalar-se. (iii) Lamenta que la implantació de
Bolonya, després de parlar-ne tant, ara es faci amb grups de 140 alumnes. Xavier Villalba: (i)
No es pot; el preu de matrícula depèn d’una normativa externa a la UAB. (ii) El nou factor
d’antiguitat no fa referència a l’edat del candidat, sinó als anys que faci que, havent obtingut
l’acreditació estatal i havent fent la sol·licitud de càtedra a la UAB, s’hagi quedat sense plaça
perquè no ha arribat a la nota de tall. Certament, la reserva pot afavorir injustament àrees com
ara didàctica. (iii) Hi està d’acord.
S’aixeca la sessió a les 12:20.
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