ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DEL DEPARTAMENT DE
FILOLOGIA CATALANA CELEBRADA EL DIA 7 DE JULIOL 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
Bartra Kaufmann, Anna
Bassols Puig, Margarida
Bonet Alsina, Eulàlia
Cabré Ollé, Lluís
Campillo Guajardo, Maria
Casals Martorell, Daniel
Cassany Cels, Enric
Castellanos Vila, Jordi
Comelles Garcia, Salvador
Fuentes Pujol, Eulàlia
Gallofré Virgili, Maria Josepa
Gonzalez Quesada, Alfons
Luna Batlle, Xavier
Martínez Gil, Victor
Mascaró Altimiras, Joan
Panyella Ferreres, Ramon
Pérez Vallverdú, Eulàlia
Perpinyà Morera, Remei
Picallo Soler, Carme
Pujol Gómez, Josep
Recasens Vives, Daniel
Recoder Sellares, M.Josep
Rico Busquets, Albert
Rigau Oliver, Gemma
Teruel Planas, Elvira
Vall Solaz, Francesc Xavier
Villalba Nicolàs, Xavier
Personal acadèmic contractat doctor
Borik, Olga
Branchadell Gallo, Albert
Foguet Boreu, Francesc
Gassol Bellet, Olívia
Gavarró Algueró, Anna
Mateu Fontanals, Jaume
Massanell Messalles, Mar
Muñoz Ramos, Isidre
Paloma Sanllehí, David
Santamaria Roig, Núria
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Personal docent contractat no doctor
Aguiriano López de Armentia, Cristina
Elordi Akordarrementeria, Jon
Galarraga Lopetegui, Aritz
Gómez Martin, Francesc Josep
Montserrat Grau, Mònica
Personal d’administració i serveis
Corredera Hidalgo, Maria
Alumnes 1r, 2n i 3r cicle
Marimon Fernandez, Maria del Mar
Quintana Sanfeliu, Oriol

S’EXCUSEN:
Balari Ravera, Sergi
Cabré Monné, Teresa
Cid Leal, Pilar
Cros Alavedra, Anna
Espinal Ferré, Maria Teresa
Jiménez López, Àngels
Quintana Trias, Lluís
Vilà Santasusana, Montserrat
Personal acadèmic contractat doctor
Coroleu Lletget, Alejandro
Martí Girbau, Núria
Navarro Ruiz, Isabel
Brunat Majo, Gemma
Juanhuix Piqueras, Marta

HI FALTEN:
Balaguer Sancho, Josep M.
Castellanos Vila, Josep A.
Farreny Sistac, M. Dolors
Jorba Jorba, Manuel
Martí Mainar, Joaquim
Segarra Neira, Mila
Solà Pujols, Jaume
Torrent Badia, Anna M.
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Personal acadèmic contractat doctor
Acedo Matellan, Victor
Arguimbau Vivó, Llorenç
Boekx, Cedric
Fortuny Andreu, Jordi
González Collantes, Carla
Ribera Fuentes, Marc
Personal docent contractat no doctor
Estors Sastre, Laura
Olid Baez, Isabel
Vega Cobo, Francisco Javier
Personal investigador en formació
Fasenella Seligrat, Adriana
Gutiérrez Gonzàlez, Yurena
Llobet Bruix, Alexis
March Massó, Martí
Torres Tamarit, Francesc Josep
Alumnes 1r, 2n i 3r cicle
Comadran Orpi, Marc
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ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si escau, de l’ acta de la sessió anterior (31 de gener de 2011).
S’aprova per assentiment.
2. Informe del Director
L’informe sobre la redistribució de recursos a l’EEES (informe Donaire) estableix que el
Departament té un excedent de 19 professors (un 30% aproximadament), el quart més alt en el
rànquing de tota la UAB. Aquesta situació es deu sobretot a la reducció de docència que ha
suposat la implantació dels graus, en particular a Bibioteconomia i Documentació (que ha
perdut la titulació), i a Ciències de l’Educació i a Ciències de la Comunicació. S’hi afegeix el
fet que el càlcul considera una dedicació de referència més alta del que podria ser, perquè els
darrers anys ha disminuït la deducció per investigació (només tenim 14 trams vius sobre 49
possibles). Se’ns exigeix una rebaixa del 5% (sobre uns 2.3 milions d’euros) en el cost de
personal, això és, 114.646 euros.
L’Equip de Direcció ha fet front a aquesta retallada suprimint quatre places d’associat no
oficials a BiD, d’una banda, i afegint-hi l’estalvi resultat de l’emeritatge de la professora M. J.
Gallofré i de la reincorporació de les professores P. Cid i E. Pérez, i, encara, el d’un sabàtic de
25 anys i dos de 10 anys —a partir d’ara, els sabàtics no tindran recursos de substitució; els
haurem de cobrir amb la plantilla existent. Vet aquí la proposta acceptada pel Vicerectorat:

2010-11 2011-12 estalvi
pla de preemeritatge (Pepa Gallofré)
1 sabàtic de 25 anys (J. A. Castellanos)
2 sabàtics de 10 anys (J. Castellanos i N.

34584
9000

9671 24913
0

9000

16000

0 16000

19964

0 19964

Santamaria)
substitucions per malaltia (P. Cid i E. Pérez)
1 A3.3

7531

0

7531

2 A3.5

25102

0 25102

1 A3.6

15062

0 15062

Total

127243

9671 117572

Tinguem en compte que en cas d’una segona retallada, previsible i tal vegada imminent, no
podrem parar el cop amb estalvi per sabàtics i baixes. La retallada ha comportat ja la
disminució de l’oferta de substitucions i l’augment de la docència de la plantilla fixa, i exigeix
la redistribució de recursos per destinar-los on fan falta. Si encara es pot defensar una part de
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l’excedent és perquè ha augmentat molt la matrícula a Lletres. L’Equip ha desestimat altres
solucions (aplicades en universitats catalanes), com ara rebaixar o fer més precaris els
contractes d’associat. De moment, gairebé tots els contractes d’associat oficial s’han
mantingut; la reducció a BiD, inevitable, s’ha negociat amb aquesta unitat, a la qual s’ha
d’agrair la disposició.
El pla d’ajustament de la UAB (accessible al web) contempla les següents mesures: potenciar
l’emeritatge sense substitució; renovar els lectors d’últim any i absorbir els Ramon y Cajal
quan acabin, però no automàticament si el Departament és excedentari; eliminar recursos de
substitució de sabàtics de 10 i 25 anys; no concedir cap dotació per a places estructurals; no
permetre cap concurs; no cobrir amb substitució les baixes inferiors a quatre mesos; no
concedir recursos de reforç; tancament d’edificis el mes d’agost; i altres. Es mantenen de
moment els sabàtics de gestió i els recursos per als càrrecs de director, degà, vicerector.
S’apliquen mesures similars al PAS.
El pla docent s’ha de fer considerant la situació exposada. Més que mai, hem de pensar en el
conjunt del Departament.
S’obre un torn de paraules. D. Paloma diu que pensar en el conjunt demana també que cada
unitat conegui el pla docent de les altres, Lletres inclosa. X. Villalba: el més important és
poder tenir la informació completa amb temps, no com enguany; llavors millorarà la
transparència. M. Bassols es pregunta si no tenim cap postura política davant la retallada. E.
Cassany: s’ha portat una carta a la Rectora, firmada per diversos professors, instant-la a
difondre socialment el missatge que la retallada va en detriment de la qualitat. C. Picallo creu
que no tots els edificis es tancaran aquest estiu, que podria haver-hi discriminació entre,
posem, els laboratoris de ciències i la Biblioteca d’Humanitats, i que caldria defensar l’accés a
instal·lacions com aquesta. X. Villalba diu que mirarà d’esbrinar si és així, i protestarà si fos
el cas.

3. Presentació, i vist-i-plau, si escau, del pla docent 2011-2012.
El Director recorda els criteris bàsics (assignar primer docència a la plantilla fixa, i mirar
després què resta a cobrir) i fa present alguna novetat (la majoria d’assignatures de campus
han desaparegut). També explica que s’ha treballat fins a la matinada, perquè hi ha hagut
canvis notificats molt i molt tard, i que la situació no s’hauria de repetir.
J. Mateu (Unitat de Lletres i coordinador general) adverteix que el PD no és definitiu, per les
raons ja explicades; no tots els professors fixos arriben a la docència requerida i doncs encara
no hi figuren els associats.
D. Casals (Fil. Cat.) exposa la principal novetat: l’augment de matricula al grau de Llengua i
Literatura Catalanes i als combinats, que ha comportat desdoblaments (hi havia grups de 100130 alumnes); en cas que no s’hagi desdoblat, es compta al professor la feina extra. Expressa
l’agraïment a Maria Corredera, que ha treballat amb zel sota pressió considerable.
Prenen la paraula els coordinadors d’altres unitats, que en general excusen el retard a lliurar la
seva part del PD. E. Fuentes (en nom d’A. Jiménez) afegeix que, a causa de la retallada a BiD,
encara s’ha de fer una reunió per ajustar la proposta, provisional doncs. D. Paloma (FCC) diu
que l’endarreriment en part es deu al canvi que ha afectat l’optativa “Aspectes semàntics”, i
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X. Villalba explica que la Facultat ha impedit a última hora programar-la. A. Branchadell
(FTI) creu que el PD no es pot aprovar en el seu estat actual: perquè conté informació
inexacta, perquè fa ben poc ha aconseguit que el Rectorat permetés reintroduir-hi
l’assignatura de campus “Introducció a la realitat catalana” (Erasmus) i perquè no es pot saber
de manera completa a qui s’assigna la docència. A. Rico (FCE) remarca que, en haver-hi
diversos sistemes de còmput de la dedicació (LRU / ECTS), és difícil veure l’equivalència
entre dedicacions; A. Branchadell i E. Fuentes s’hi afegeixen, i proposen que en el futur el PD
inclogui tots els còmputs en paral·lel (com es fa a la FTI) per afavorir la transparència. L.
Cabré fa present la dificultat a saber el nombre d’estudiants dels grups de totes les facultats,
cosa imprescindible si es vol arribar a tenir un sistema de còmput uniforme.
C. Picallo demana si la direcció de tesis i treballs de recerca s’ha tingut sempre en compte. M.
Corredera precisa que només la del Doctorat, perquè no tenim les dades del nou sistema de
postgrau. J. Aulet observa que no hi consta la dedicació de tots els màsters. D. Casals
confirma que hi falta la d’alguns màsters, com el de Secundària.
X. Villalba demana que, amb tot i els defectes, producte de les presses i la complexitat del
procés, es doni el vist-i-plau provisional al PD. J. Mascaró s’hi afegeix. A. Branchadell no hi
està d’acord i demana que, en tot cas, el PD de la seva unitat en resti al marge, i que es
presenti el setembre. Fent constar aquesta excepció, i valorant la dificultat a treballar amb la
urgència d’enguany, se sotmet a votació el vist-i-plau provisional al PD 2011-2012.
El Consell hi dóna el vist-i-plau amb 33 vots a favor, 5 en contra i 5 abstencions.

4. Presentació, i vist-i-plau, si escau, del pressupost 2010.
El Director presenta els quadres amb el pressupost del 2010 i la previsió per al 2011 (vegeu
l’adjunt al final d’aquesta acta). Valora positivament l’augment d’ingressos per tesis. Recorda
que els ingressos procedents de l’Acord Intern de Planificació, que ha donat un resultat
excel·lent i ha servit fins ara per cobrir el dèficit, s’han acabat. No hi haurà Pla Renovi.
Tampoc s’hi val a estalviar, perquè la UAB es queda qualsevol superàvit a final d’exercici. La
disminució d’ingressos per al 2011 és un fet. Si no volem generar dèficit, caldrà prendre
mesures, com ara reduir el nombre de línies telefòniques i controlar rigorosament la despesa
per fotocòpies i impressió.
El Consell dóna el vist-i-plau al pressupost per assentiment.

5. Proposta, i acord, si escau, per a la planificació i dotació de la plantilla docent: mesures
immediates i per al pròxim trienni.
El Director exposa les línies de reflexió que l’han portat a formular unes propostes de
planificació amb efecte a la plantilla del curs 2012-13. (i) En els pròxims anys no es preveu
cap possibilitat de renovar la plantilla: ni les possibles jubilacions o emeritatges tindran
substitució ni es convocaran places de lector o de cap altra mena; per tant, s’envellirà i no
podrem integrar-hi gent jove que pugui millorar els resultats d’investigació. (ii) La
redistribució de la docència és imprescindible. (iii) Preveiem més retallades. (iv) Certes
necessitats docents han desaparegut. (v) Hem de mirar de reduir l’excedent de professorat.
Creu, doncs, que a partir de setembre l’equip de direcció entrant ha de tenir les mans lliures
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per poder redissenyar les necessitats docents del conjunt i decidir les places d’associat
necessàries i la mena de contracte; d’altra banda, s’ha d’establir un mecanisme per triar les
persones més idònies per la seva capacitat docent i investigadora, i proposa la creació d’una
Comissió de Personal que faci aquesta avaluació interna a petició de la direcció.
Presenta, en concret, quatre propostes per tal que el Consell les discuteixi:
1. Totes les places d’associat, independentment del seu origen i categoria, s’han
d’incloure a partir del curs vinent (amb el vist-i-plau del Vicerectorat de Personal
Acadèmic) en una bossa comuna de la qual sortiran les places eventuals segons les
necessitats docents.
2. La Comissió de Personal està formada pel director i el secretari del Departament com
a membres nats i per tres professors a temps complet que tinguin almenys 3 trams de
recerca, un dels quals viu, un tram docent autonòmic i que hagin tingut càrrecs de gestió
reconeguts al Departament.
3. El Consell delega en la Comissió Executiva l’elecció dels tres membres no nats de la
Comissió de Personal.
4. Un cop formada, la Comissió de Personal farà arribar una proposta de baremació dels
criteris de selecció del personal docent eventual, que serà aprovada en Consell de
Departament.
S’obre un torn de paraules. En general, les intervencions valoren positivament la iniciativa. Es
debat, però, si la tria dels professors associats ha de trobar-se en mans d’una Comissió de
Personal o en les de la Comissió Executiva. J. Mascaró fa una esmena a la redacció de la
proposta 4: “una proposta de criteris ponderats”. A. Branchadell manifesta que s’haurien de
respectar els concursos previs. R. Perpinyà demana que s’estableixi el període d’actuació de la
Comissió de Personal i que s’aprovin abans els criteris de selecció. F. Foguet pregunta qui
triaria els membres d’aquesta comissió. F. Gómez pregunta si els associats hauran de passar
cada any per aquesta avaluació interna. M. Bassols creu que les condicions per pertànyer a la
Comissió són massa restrictives. També s’observa que convindria definir quins càrrecs de
gestió són vàlids (el redactat del punt 2 no és prou precís).
La falta de temps i la varietat d’observacions i punts de vista fan que el Director ajorni
l’aprovació de les propostes 2-4 (les que afecten al mecanisme de tria): farà una nova proposta
el 9 de setembre (al Consell ordinari previ al d’elecció de la nova direcció), després de
meditar tot el que s’ha dit. Creu, però, que tirar endavant la iniciativa exigeix l’aprovació del
principi bàsic. El sotmet a votació, amb el següent resultat:
El Consell aprova la proposta 1 (ut supra) amb 30 vots a favor, 3 en contra i 4 abstencions.

6. Torn obert de paraules
No es demana cap paraula, i s’aixeca la sessió a les 13:55.
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DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA
TANCAMENT 2010

Ingressos
Romanent exercici anterior
Distribució pressupost 2010 telèfons
Distribució pressupost 2010 Rectorat
Distribució pressupost 2010 Fac.de Lletres
Distribució pressupost 2009 i 2010 Fac.de Ciències
Tesis (10) x 778,36
Concursos professorat
Subvenció 3r cicle 2010/11
Cànon Escola de Postgrau
Assignatures d'universitat virtuals 2009/10
Cànon convenis i projectes
Abonament fra
Ajut internacionalització tesis doctorals
Total ingressos

TANCAMENT
8.531,56 €
8.816,29 €
23.868,22 €
5.807,22 €
161,52 €
7.783,60 €
1.450,00 €
1.828,40 €
2.579,66 €
5.740,00 €
3.934,99 €
300,40 €
1.248,17 €
72.050,03 €

PRESSUPOST
8.531,56 €
8.000,00 €
23.000,00 €
5.800,00 €
90,00 €
3.113,44 €
0,00 €
3.000,00 €
3.615,83 €
5.740,00 €
3.246,54 €
0,00 €
0,00 €
64.137,37 €

Despeses
Traspassos a altres centres de cost
Unitat de Ciències de la Comunicació
Unitat de Ciències de l'Educació
Unitat de Traducció i d'Interpretació
Assignatures virtuals Documentació
Ajuts actes
Cofinançament UISAD

6.269,51 €
6.269,51 €
3.312,02 €
3.312,02 €
3.401,66 €
3.401,66 €
2.484,00 € Pendent
3.000,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €

Manteniment edificis, equips i mobiliari
Servei telefònic
Correus
Transports i missatgeria
Mobiliari i equips d'oficina
Equips informàtics i docents
Llibres i revistes
Fotocòpies i prèstec interbibliotecari
Material d'oficina i servei de publicacions
Atencions socials
Conferències
Viatges i dietes (tesis, concursos i ajuts dept)
Quotes d'inscripció a congressos
Varis (comissions, serveis, despeses diverses)

624,58 €
11.101,78 €
1.298,25 €
17,11 €
5.604,81 €
11.030,20 €
2.628,76 €
5.555,11 €
5.447,52 €
413,88 €
250,00 €
6.685,77 €
220,00 €
36,06 €

3.000,00 €
11.000,00 €
2.000,00 €
200,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
6.000,00 €
5.000,00 €
6.000,00 €
800,00 €
4.000,00 €
5.000,00 €
600,00 €
300,00 €

Total despeses

70.381,02 €

65.883,19 €

1.669,01 €

-1.745,82 €

Romanent exercici 2010
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DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA
PRESSUPOST 2011

Ingressos
Romanent exercici 2010
Pressupost 2011 telèfons
Pressupost 2011 Rectorat
Pressupost 2011 Fac.de Lletres
Pressupost 2011 Fac.de Ciències (estimació)
Tesis (6) x 778,36
Subvenció 3r cicle 2011/12 (estimació)
Cànon projectes i convenis (estimació)
Cànon Escola de Postgrau (estimació)
Assignatures d'universitat 2011/12
Total ingressos

1.669,01 €
9.158,86 €
24.707,00 €
6.511,30 €
90,00 €
4.670,16 €
1.000,00 €
3.500,00 €
3.615,83 €
0,00 €
54.922,16 €

Despeses
Traspassos a altres centres de cost
Unitat de Ciències de la Comunicació pròrroga
Unitat de Ciències de l'Educació pròrroga
Unitat de Traducció i d'Interpretació pròrroga
Assignatures d'universitat FCC
Ajuts actes
Cofinançament UISAD

Manteniment edificis, equips i mobiliari
Servei telefònic
Correus
Transports i missatgeria
Mobiliari i equips d'oficina
Equips informàtics i docents
Llibres i revistes
Fotocòpies i prèstec interbibliotecari
Material d'oficina i servei de publicacions
Atencions socials
Conferències
Viatges i dietes (tesis, concursos i ajuts Dept.)
Quotes d'inscripció a congressos
Altres despeses

6.269,51 €
3.312,02 €
3.401,66 €
0,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €

2.000,00 €
9.158,86 €
1.500,00 €
200,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
5.409,23 €
5.000,00 €
5.000,00 €
800,00 €
1.000,00 €
5.000,00 €
600,00 €
300,00 €

Total despeses

55.951,28 €

Romanent exercici 2011

-1.029,12 €
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