ACTA PROVISIONAL DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA
DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA
(6 de maig de 2011)

A les 10 del matí es constitueix la Comissió Executiva a la Sala de Juntes de la Facultat
de Ciències de la Comunicació, 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
Anna Bartra
Eulàlia Bonet
Daniel Casals
Enric Cassany
Àngels Jiménez
Jaume Mateu
David Paloma
Albert Rico
Martí March
Maria Corredera
(i Joaquim Martí, en substitució d’Albert Branchadell)
S’EXCUSEN:
Albert Branchadell
Marina Sureda
Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació de la convocatòria i calendari electoral per a l’elecció de nou Director del
Departament
3. Informe del Director
4. Precs i preguntes
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
S’aprova sense esmenes per assentiment.
2. Aprovació de la convocatòria i calendari electoral per a l’elecció de nou Director
del Departament.
El mandat actual acaba el 8 de setembre de 2011. El termini per a la convocatòria no pot
anar més enllà del 8 dejuliol. El Director informa sobre el Reglament electoral de la
UAB i les condicions del Reglament del Departament.

S’aprova la convocatòria a elecció amb el calendari següent:
6 de juny
27 de juny
28 de juny
1 de juliol
4 dejuliol
4 de juliol
8 de setembre
9 de setembre

Inici de presentació de candidatures
Termini per a la presentació de candidatures
Proclamació provisional de candidats
Termini per presentar reclamacions
Proclamació definitiva de candidats
Inici de la campanya electoral
Final de la campanya electoral
Consell extraordinari per a l’elecció de Director

3. Informe del Director
1. El Director comunica el bon rendiment econòmic de l’AIP (excontracte-programa).
En rebem només bestretes, però, i no es renovarà, vista la situació actual.
2. Situació econòmica de la UAB. S’han d’estalviar uns 33 milions d’euros (7,5 en
personal). Mesures immediates: desapareixen les substitucions per baixa, els recursos
per a sabàtics (de 10 o 25 anys), el cobriment de (pre)jubilacions; no es convocarà cap
concurs a cap mena de plaça; s’atura el pla d’emeritació; desapareixen les beques de
col·laboració i no es concediran noves places de PIF.
(Aquestes mesures de congelació no afecten del tot les concessions prèvies: la
professora M.J. Gallofré es podrà acollir al pla d’emeritatge (però sense substitució); la
plaça de PIF que tenim seguirà fins al final, i es podrà reconvertir a plaça d’associat.)
Aquestes mesures immediates es reconsideraran quan s’estableixi un pla de
sostenibilitat, però no semblen temporals. La UAB se sustenta del líquid que produeix la
recerca; aquest marge s’està reduint, i doncs s’ha de reduir la despesa. Les reduccions
exigides (vegeu més avall, 3) suposaran uns 2 milions; doncs fins als 7,5 encara queda
un bon tros.
3.. Efectes al Departament.
S’ha establert un model de distribució de recursos basat en l’informe del professor
Donaire, fet sobre la projecció final de la docència de Grau (encara no implantada del
tot) i reservant un espai del 10% per a la docència de postgrau (fa quinze dies era un
20%).
D’acord amb aquesta projecció, el nostre Departament necessitarà només 37,5
professors per cobrir els Graus (ara, de moment, una mica més, mentre existeixi la
llicenciatura). S’entén que, en aquest càlcul, no hi entra cap desdoblament: l’encàrrec
docent considera grups-classe molt nombrosos. (La filosofia pseudobolonyesa ha passat
a la història.)
La nostra dedicació docent de referència és 6,8 (hi incideix el baix rendiment en trams
vius). Amb aquesta dada, es calcula que, per cobrir tota la docència encarregada, ens
calen 42,6 professors i en tenim 62,3. Aquest superàvit (19,7 professors = 31,6% de la

plantilla) ens deixa al quart lloc entre tots els departaments de la UAB. Projectat en la
despesa de personal, significa una reducció del 5%, ie. 114.646 euros.
El Director enumera possibles mesures per tal de fer efectiva aquesta quantitat: l’estalvi
per la prejubilació de professora Gallofré, l’estalvi per sabàtics sense substitució, la
possible reducció de categoria contractual d’alguns associats, entre d’altres. Es
mantenen les substitucions per reducció d’alguns càrrecs (VR, Degà, Director) i s’hi pot
jugar.
A l’espera de concretar aquestes mesures, i triar-ne les més adequades, ja s’ha de tenir
present que, cara al pla docent del curs que ve, caldrà traspassar recursos d’associat allà
on calguin, i caldrà elaborar el pla començant per cobrir l’encàrrec docent del Grau amb
els professors fixos.
4. Torn de paraules
Diverses intervencions fan present que aquesta situació podria impedir la renovació
generacional i fer molt mal a la investigació. David Paloma demana si el Departament té
potestat per reduir els contractes d’associat. Lluís Cabré explica que, efectivament, la
distribució dels recursos d’associat la conforma el Departament, i afegeix que no és
gens partidari de reduir contractes, ans al contrari. David Paloma pregunta sobre les
assignatures de campus. Xavier Villalba insisteix que, primer, s’ha de cobrir l’encàrrec,
i, després, si es pot, s’atendrà a propostes d’assignatures de campus o similars. Joan
Argenter pregunta si les vacants per jubilació s’amortitzaran per sempre o no. Xavier
Villalba diu que és així a altres universitats, que a la UAB aquestes vacants no
desapareixen, de moment; simplement no es cobreixen.

4. Precs i preguntes
No n’hi ha.
S’aixeca la sessió a les 11: 20.

