ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DEL DEPARTAMENT
DE FILOLOGIA CATALANA CELEBRADA EL 6 DE FEBRER DE 2012, A LES 15.30
HORES EN PRIMERA CONVOCATÒRIA I A LES 16 HORES EN SEGONA
CONVOCATÒRIA
El Consell es constitueix, en sessió extraordinària i amb el quòrum prescrit per a la segona
convocatòria, a les 16.00 hores, a la Sala B7-1056 de la Facultat de Filosofia i Lletres de la
UAB.
Hi assisteixen:
Víctor Acedo
Joan Argenter
Eduard Artés
Anna Bartra
Margarida Bassols
Andrea Bellavia
Olga Borik
Albert Branchadell
Teresa Cabré
Lluís Cabré
Daniel Casals
Enric Cassany
Pilar Cid
Salvador Comelles
Anna Cros
Jon Elordi
M. Teresa Espinal
Adriana Fasanella
Francesc Foguet
Jordi Fortuny
Maria Josepa Gallofré
Anna Gavarró
Francesc J. Gómez
Alfons González
Àngels Jiménez
Alexis Llobet
Joaquim Martí
Núria Martí
Joan Mascaró
Jaume Mateu
David Paloma
Carme Picallo
Josep Pujol
Lluís Quintana
Albert Rico
Gemma Rigau
Elvira Teruel
Francesc X. Vall
Montserrat Vilà
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Se n’excusen:
Jaume Aulet
Sergi Balari
Eulàlia Bonet
Maria Campillo
Jordi Castellanos
Alejandro Coroleu
Maria Corredera
Eulàlia Fuentes
Xavier Luna
Víctor Martínez
Mar Massanell
Isidre Muñoz
Isabel Navarro
Ramon Panyella
Maria Josep Recoder
Daniel Recasens
Núria Santamaria
Xavier Villalba
Hi falten:
Josep M. Balaguer
Josep Anton Castellanos
Marc Comadran
Dolors Farreny
Aritz Galarraga
Olívia Gassol
Manuel Jorba
Martí March
Eulàlia Pérez
Remei Perpinyà
Marc Ribera
Mila Segarra
Jaume Solà
Ismael Tejero
Anna M. Torrent
Ordre del dia:
Informació sobre l'ajust econòmic per al 2012.
1. Informació sobre l'ajust econòmic per al 2012.
El director justifica el caràcter extraordinari d’aquest consell per la importància de l’únic
tema consignat en l’ordre del dia. Comenta la situació molt delicada en què es troba la
Universitat Autònoma de Barcelona des del punt de vista econòmic i financer. A la UAB se
li va exigir que ajustés els seus comptes per al 2011, amb un pressupost que, quan es va
dictar aquesta mesura, ja estava aprovat. La conseqüència lògica d’aquest fet va ser la
impossibilitat de complir amb la liquidació zero i, per tant, això va ocasionar 20 milions de
dèficit. Aquests 20 milions d’euros de dèficit surten del fet que la Generalitat de Catalunya
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va transferir a la UAB durant aquest exercici 34 milions d’euros menys dels que la UAB
havia previst en el seu pressupost. D’aquesta quantitat només se n’han pogut retallar 10 amb
mesures com un ajustament de la despesa de capítol 1. A la partida de personal docent i
investigador li va tocar reduir dos milions d’euros entre tots els departaments de la UAB i
d’aquests al de Filologia Catalana li’n van tocar 114.000 el maig del 2011. Els 20 milions
del dèficit del 2011 es van acumular als 46 que ja tenia la UAB. Les reformes legislatives
van imposar una reducció del dèficit públic amb l’horitzó d’eixugar-lo. També es va exigir
que els pressupostos que s’elaborin i s’aprovin siguin equilibrats i, cosa que és més
important, que es liquidin a zero.
El director comenta que és rellevant per a les universitats complir amb el pressupost aprovat
perquè una part del finançament de la Generalitat depèn d’aquest factor. Com a prova
d’això, en el repartiment de 4 milions d’euros que la Generalitat va fer el 29 de desembre
passat, ni la UAB ni la UB ni la UPC no van rebre la partida derivada del compliment de
l’equilibri pressupostari (220.000 euros), que sí que van rebre la UPF, la UdG, la UdL i la
URV.
L’any 2011 ha de ser el darrer en dèficit. El període 2012 cal liquidar-lo a 0 i els anys
següents cal generar prou superàvit per reduir el dèficit acumulat. Això comportarà un
ajustament pressupostari que s’acosti als 90 milions si es tenen en compte els 70 esmentats i
els 20 que cal consolidar el 2012. Aquest plantejament ha sortit reiteradament en les
diverses reunions que hi ha hagut des de l’octubre passat entre l’Equip de Govern de la
UAB i els degans i directors de departaments. S’ha obert un debat sobre com una retallada
d’aquest tipus pot afectar la recerca i la docència, i, en definitiva, sobre com sortirà la UAB
de tot aquest procés. S’ha parlat també de les proporcions de la retallada entre les diferents
estructures internes i col·lectius de la UAB i també ha generat discussió el repartiment
d’estalvi entre el PDI i el PAS.
L’equip de direcció del Departament veu amb preocupació l’ajust que es planteja
especialment en relació amb el PDI i no necessàriament comparteix tots els criteris que el
Rectorat ha posat al damunt de la taula. El director expressa el desig que el Departament,
amb el màxim nombre de professors, pugui continuar la recerca i la docència en les millors
condicions possibles i que no en surti malmesa la presència del Departament al Campus
perquè, en definitiva, és la millor manera de contribuir a no empetitir la UAB. Fa èmfasi en
el fet que cal tenir present que ara ja no és possible la discussió del pressupost, sinó que cal
aplicar-lo de la manera menys lesiva per al Departament. En aquest sentit, l’equip ha
treballat en la comprovació de les dades que el Rectorat assigna al Departament tal com
queda detallat més endavant.
El 22 de desembre de 2011 el Consell Social de la UAB va aprovar, com a tràmit final, el
pressupost per al 2012, després que s’hi pronunciessin la Comissió d’Economia i el Consell
de Govern de la UAB. Els comptes del 2012 preveuen una retallada de 6,8 milions d’euros
en PDI i de 4,2 en PAS. En total, són 11 milions d’euros en capítol 1. I ara es demana, de
grat o per força, que la UAB apliqui aquesta reducció. Aquests 6,8 milions d’euros es
desglossen en aquestes partides:
a)
b)
c)
d)

Recursos de reforç i de substitució
Rebaixa lineal de la categoria dels associats
Reducció de reforços per baixa de malaltia i maternitat
Reducció de despesa per càrrecs acadèmics

3

3,5 M €
1,6 M €
0,2 M €
0,3 M €

e) Reducció en places estructurals

1,5 M €

Aportació al programa de càtedres

-0,2 M €

Un perill que s’ha plantejat de manera recurrent en les reunions amb l’Equip de Govern de
la UAB és que no complir l’objectiu de liquidació zero pot afectar la tresoreria de la UAB.
Aquests problemes de liquiditat s’han agreujat pel fet que la Generalitat té pendent
d’ingressar a la UAB un percentatge de la nominativa dels mesos de setembre i de
desembre. I encara hi ha un altre factor que cal tenir en compte. La Generalitat de Catalunya
exigeix que la despesa en capítol 1 de la UAB no superi el 90% de la subvenció pública, i
això comporta reduir la despesa de personal del nostre Departament en funció del càlcul
resultant entre la plantilla real i la plantilla necessària. El professorat necessari homologat a
560 hores per impartir els graus és 37,1. I amb una dedicació de 660 hores les necessitats
per a graus són 31,5 professors. A partir d’aquesta dada, es calculen les necessitats docents
totals dels departaments per a docència i per a recerca, que, en el nostre cas, són aquestes:
Graus
31,5

Màster (10%)
3,1

DR (6,75)
6,4

Total
41

Com que la plantilla real actual del Departament pressupostada el desembre de 2011 és de
65,7 professors, s’arriba a aquest excedent:
Plantilla necessària Plantilla real Excedent % de desviació % corregit
41
65,7
24,7
37,6
35,1
En funció de l’excedent, s’ha aplicat un percentatge de reducció de la despesa de personal.
Al Departament de Filologia Catalana li pertoca un 11,6% i això vol dir 252.287 euros.
Atesa la importància de la retallada proposada i per modular l’ajustament entre
departaments, la rectora, a proposta del Consell de Govern, va crear una comissió mixta
integrada per membres de la Comissió d’Economia i per membres de la Comissió de
Personal Acadèmic. La retallada inicial proposada per al PDI (6,8 milions d’euros) ha
provocat diferents reaccions al campus de la UAB davant de l’Equip de Govern per tal que
aquest atenuï l’impacte d’aquesta retallada. Aquesta demanda s’ha vist reflectida en la
proposta que, finalment, s’ha presentat al Consell de Govern. El director fa saber que en el
torn de paraules, es recolliran els suggeriments que el Consell cregui que s’hagin elevar al
Ple de la Comissió Mixta del 7 de febrer de 2012, perquè, si ho considera oportú, els tingui
en compte.
L’equip de direcció ha treballat en la verificació de les dades que afecten el Departament i
en diverses ocasions ha demanat que s’hi facin correccions. El director n’esmenta algunes:
e.g., la recuperació de mig professor dedicat a l’assignatura de grau Llenguatges
d’especialitat en català de Periodisme, que havia estat assignada al Departament de
Filologia Espanyola, i també la recuperació d’un professor i mig per a impartir
Documentació al grau de Químiques.
Per fer front a l’ajust esmentat més amunt, el Departament de Filologia Catalana compta
amb recursos provisionals que han estat atorgats per a la substitució de professors que
ocupen càrrecs acadèmics. S’hi afegeixen places vacants de professor associat que formen
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part de la plantilla. A aquests recursos, s’hi sumaran les vacants que resultin de jubilacions i
prejubilacions. Quan la Comissió Mixta acabi la feina, serà el Consell de Govern de la UAB
qui haurà de pronunciar-s’hi. Quan els criteris proposats s’aprovin, el Vicerectorat de
Personal Acadèmic instarà els departaments perquè facin l’aportació de recursos per
l’import de l’ajust que se’ls demani.
A continuació, el director parla de les conseqüències de l’ajust en el pla docent del segon
semestre del curs 2011-2012. La proximitat de la retallada anunciada, sobretot per la
importància quantitativa, i el fet que una part de la plantilla a temps complet no cobreix la
dedicació de 560 hores anuals, han motivat que des del mes de novembre passat l’equip de
direcció hagi fet propostes a diferents professors per assumir docència sobrevinguda. Les
causes han estat baixes de malaltia o de maternitat, programació de grups de repetidors de
llicenciatura, el baix nombre de matriculats en algunes optatives, etc. En aquest sentit,
l’equip de direcció vol agrair la disposició que han tingut els professors Jaume Aulet, Anna
Bartra, Lluís Cabré, Maria Campillo, Enric Cassany, Francesc Foguet, Joaquim Martí,
Ramon Panyella, Eulàlia Pérez, Josep Pujol, Albert Rico i Francesc Xavier Vall. Aquestes
modificacions constaran a la Transparència del Pla docent.
Seguidament, el director comenta les conseqüències en el pla docent del curs 2012-2013. El
desembre passat van començar les reunions amb els diferents coordinadors de les unitats del
Departament per tal d’elaborar el pla docent del curs 2012-2013. Cal tenir en compte la
rebaixa de l’encàrrec docent que globalment patirà el Departament. El director n’esmenta
alguns exemples: desapareixen grups de llicenciatura per a repetidors a Ciències de
l’Educació (Llengua catalana) i a Ciències de la Comunicació (Models d’ús de la llengua
catalana). Continua l’extinció de les assignatures de campus. A Traducció i Interpretació
desapareixen Llengua A3 i Llengua A4. A Ciències de la Comunicació es perden, per un
any, sis grups atès que en desapareixen dos de Literatura catalana contemporània i quatre de
Llenguatges d’especialitat en català a Periodisme, tots de la llicenciatura. Dos grups de
l’equivalent al grau d’aquesta darrera assignatura es recuperaran el curs 2013-2014, per bé
que aleshores desapareixeran dues optatives de llicenciatura: una de Publicitat i Relacions
Públiques i una altra de Comunicació Audiovisual. També es recuperà l’optativa Literatura
catalana contemporània de Periodisme.
Pel que fa a la implantació dels nous graus, a la Facultat de Lletres es programaran les
mencions de Llengua Catalana i de Literatura Catalana del grau simple i la menció
transversal de Lingüística. El baix nombre d’estudiants de la primera promoció farà que, per
indicació del Deganat, només es puguin oferir, a tot estirar, cinc assignatures de cadascuna
de les dues primeres mencions i set de la menció de Lingüística. Programant-ne més, es
correria el perill de no arribar al nombre mínim i que les tanquessin just abans de començar.
Per fer la previsió de les assignatures que programarem, s’han fet reunions amb els
estudiants per tal de saber quines tenen més matrícula potencial.
D’altra banda, l’equip de direcció ja ha tingut una primera conversa amb el Deganat de la
Facultat de Psicologia per tal d’ampliar el nombre d’optatives que el Departament imparteix
a Logopèdia. S’està treballant també perquè puguem assumir un percentatge del Treball de
fi de grau i, en aquest sentit, hi comença a haver concrecions a Traducció i Interpretació. La
intenció és continuar pel Grau d’Humanitats i també a les altres titulacions on el
Departament imparteix docència.
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El director fa saber que, en el pla docent del curs 2012-2013, s’haurà de continuar aplicant
el criteri de mobilitat al professorat de les diferents unitats, com ja s’ha fet enguany. A més,
una part del professorat que tradicionalment ha impartit llengua catalana podrà impartir
també assignatures de lingüística general i professorat de literatura podrà assumir una part
de l’Expressió escrita catalana dels graus no filològics de Lletres.
El director acaba la seva intervenció dient que l’equip de direcció és molt conscient de la
situació difícil i nova en què es troba el Departament. Caldrà saber adaptar-se a una nova
realitat i fer front a un context difícil, un nou paradigma que l’equip directiu actual es veu
obligat a gestionar amb el màxim consens, amb la màxima cohesió i amb tota la
responsabilitat. El director agraeix als membres del Departament la seva col·laboració en
aquesta època de canvi.
A continuació s’obre un torn de paraules.
Torn obert de paraules:
Joan Mascaró demana aclariments sobre les reduccions docents dels investigadors i quina
serà la reducció del complement retributiu per ocupar un càrrec acadèmic.
El director aclareix que les rebaixes docents dels investigadors dependran dels recursos que
aportin al Departament. Quant a la reducció del complement de càrrec acadèmic, la
proposta que s’ha posat damunt la taula és d’un 40%.
Anna Cros pregunta si el Model de dedicació docent només inclou rebaixes per recerca.
El director li respon que aquest document inclou, a més de la docència habitual, altres
dedicacions com ara tutories i direcció de treballs de recerca i de tesis doctorals.
Albert Branchadell precisa que la ràtio de Traducció i Interpretació ha canviat. Els treballs
de final de grau abans estaven assignats a Traducció i ara ja no. Passarà el mateix amb les
pràctiques externes. Això ajudarà a fer pujar l’encàrrec docent del Departament. Afegeix
que la vicerectora d’Afers Internacionals va mantenir el seu compromís d’oferir
l’assignatura de campus Introducció a la realitat catalana per a estrangers durant el curs
2012-2013.
El director en pren nota.
David Paloma pregunta si els recursos afectats per l’amortització han estat places
d’associat.
El director li respon que, majoritàriament, han estat places d’associat i també s’hi han inclòs
altres recursos estructurals permanents.
Enric Cassany pregunta què passarà si el departament no pot fer front a l’ajust i si hi haurà
una certa flexibilitat.
El director li respon que si un departament no pot fer front ara a l’ajust haurà de presentar
un pla que indiqui quan podrà donar els recursos corresponents a la quantitat pendent.
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Carme Picallo pregunta d’on prové el dèficit acumulat de la UAB. Diu que els àmbits de les
Ciències Socials i de les Humanitats no es van beneficiar dels crèdits que la UAB va
demanar.
Teresa Cabré diu que el 2011 es va reduir l’aportació de la Generalitat a la UAB en 34,4
milions d’euros, un fet no previst en el pressupost aprovat abans de conèixer aquesta
retallada. Hi ha una part del finançament que prové de la Generalitat que la UAB no cobrarà
perquè ha tancat l’exercici 2011 amb dèficit. Així, en comparació amb la URV, que rebrà
uns 800.000 euros, la UAB en percebrà només uns 200.000. D’altra banda, afegeix que és
indispensable que es busquin les bosses d’ineficiència a la UAB per fer front a la retallada.
M. Teresa Espinal expressa la contradicció que hi ha entre el fet que la UAB es vulgui
consolidar com a campus d’excel·lència internacional i el fet que, a la pràctica, es
converteixi en una teaching university. Pregunta si això s’ha plantejat al Consell de Govern
i si cal que fem una carta als diaris.
El director afirma que en les reunions entre l’Equip de Govern de la UAB, degans i
directors de departament per preparar l’ajust econòmic, s’ha dit que la UAB s’haurà de
reduir un terç en els pròxims anys i que aquesta quantitat s’haurà de rebaixar tant de
l’activitat de docència com de la de recerca.
Enric Cassany pregunta què passarà amb la qualitat dels estudis actuals. En particular,
expressa la seva preocupació pels estudis de literatura d’aquí a deu anys. Proposa també
que cal esforçar-se a fer una projecció per àrees i a tenir una política de futur. En aquest
sentit, planteja una eventual aliança amb altres universitats.
El director respon que la renovació del Departament s’ha de fer tenint en compte les
necessitats docents. Quan es puguin tornar a convocar places, es podrà parlar d’aquesta
renovació. Afegeix que rep l’encàrrec de pensar en les línies generals de la renovació del
Departament, per quan es pugui dur a terme.
Lluís Cabré diu que una cosa és que s’hagin de buscar diners en les bosses d’ineficiència
per eixugar el dèficit i una altra és que no es pugui preveure la regeneració, un fet que li
sembla “escandalós”.
Elvira Teruel manifesta que amb la implantació dels graus ja es va veure cap a on anava la
projecció dels estudis de llengua. En algunes titulacions de la Facultat de Ciències de la
Comunicació s’han eliminat les optatives d’especialització de llengua.
Pilar Cid diu que no troba bé que es redueixin grups de Documentació i que, en canvi, es
programin assignatures amb quatre estudiants com passa a la Facultat de Traducció i
d’Interpretació.
Francesc Gómez diu que enguany s’han congelat les oposicions a professor de català
d’ensenyament secundari. Afegeix que alguns grups de l’assignatura Expressió escrita
catalana de la Facultat de Lletres tenen un nombre excessiu d’estudiants: 80. També es
pregunta quina ha estat la resposta de les universitats catalanes davant dels incompliments
econòmics de la Generalitat. I, parlant del dèficit de 46 milions d’euros, que diu que hauria
de repercutir més en els estudis de ciències, es pregunta si el paguem els de lletres. Conclou
que hi hauria d’haver un repartiment més equitatiu.
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Teresa Cabré diu que la retallada del 2011 és de 34 milions d’euros i que als estudis de
Ciències els toca pagar més.
S’aixeca la sessió a les 17.54 hores.
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