Comissió Executiva del 4 de juny de 2012
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta de la reunió anterior
Informacions diverses
Reconeixements per recerca
Pla docent 2012-2013
Torn obert de paraules

Lloc: sala de reunions B11-296, Departament de Filologia Catalana
Hora: 10.00
Hi assisteixen:
Joan A. Argenter
Anna Bartra
Daniel Casals
Enric Cassany
Francesc Foguet
M. Àngels Jiménez
Jaume Mateu
David Paloma
Ramon Panyella
S’excusen:
Maria Corredera
Joaquim Martí
Hi falten:
Martí March
Marina Sureda
A proposta del director, s’acorda d’introduir un nou apartat com a segon punt de l’ordre
del dia, ateses les informacions que han arribat des de la convocatòria d’aquesta reunió.
1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior
S’aprova per assentiment l’acta de l’última reunió.
2. Informacions diverses
2.1. Pla d’emeritatge
El director explica que, tot i que ja s’havien presentat sol·licituds per acollir-se
al Pla d’emeritatge, l’Àrea de Personal Acadèmic de la UAB va comunicar, el 25 de
maig, que l’havia suspès a causa del Dictamen 395 del Tribunal de Cuentas, del qual es
resumeixen les principals conclusions.
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2.2. Reial decret-llei 14/2012
El director informa que el 21 d’abril es va publicar el Reial decret-llei 14/2012,
de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit
educatiu, que, el 17 de maig de 2012, va ser convalidat al Congrés dels Diputats.
Aquesta norma representa un canvi de marc legal en la dedicació del professorat
universitari. Estableix tres grups de professors en funció de la dedicació docent que
faran:
(1)

els que hauran de fer 24 ECTS, que és la dedicació amb caràcter
general;

(2)

els que hauran de fer-ne 16, si disposen, com a mínim, de tres
avaluacions positives consecutives (per als CEU, TU i TEU) o de
quatre de positives (per als CU), l’última de les quals obtinguda en els
darrers sis anys, i

(3)

els que n’hauran de fer 32, si mai no han sol·licitat sexennis de
recerca, si els han avaluat negativament el darrer o si, tenint-ne, no
han sol·licitat un nou tram després dels sis anys des de la darrera
avaluació positiva.

2.3. Ajust 2012
El director explica que el Consell de Govern de la UAB del 14 de març va aprovar
els criteris que regeixen l’ajust global de la UAB, proposats per la Comissió Mixta
d’Economia i de Personal Acadèmic. El Vicerectorat de Personal Acadèmic ha establert
que el Departament de Filologia Catalana, després de tenir en compte les al·legacions
que vam presentar, ha de fer un ajust de 252.000 euros en recursos de professorat. El 15
de maig aquest vicerectorat va donar el vistiplau a la proposta de l’Equip.
2.4. Canvi d’adscripció
El director explica que la Comissió de Personal Acadèmic del 19 d’abril va
acordar el canvi d’adscripció sol·licitat per la doctora María José Recoder al
Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual, amb
l’informe favorable del nostre Departament, condicionat a la conservació de l’encàrrec
de docent. (Amb posterioritat, la mateixa comissió va aprovar el canvi d’aquesta
professora al Departament de Periodisme i Comunicació Social)
2.5. Política de professorat
El director comunica als membres de la Comissió Executiva que la Generalitat de
Catalunya vol que les universitats rebaixin el nombre de professors permanents. Hi
afegeix que aquesta administració ha imposat, a les universitats, una taxa de reposició
de places del 50%.
El director explica les informacions que han arribat del nou Pla Serra Húnter 2.
Per al 2012, hi haurà 65 places per a totes les universitats catalanes, 18 de les quals
seran per a la UAB. S’ha de veure com encaixa aquesta selecció amb la normativa de la
UAB que regeix els concursos de professorat.
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Per tancar aquest bloc d’informacions, l’Equip vol manifestar la preocupació per
l’augment de les taxes universitàries de grau i de màster pels efectes negatius que pot
tenir en la matrícula.
3. Reconeixements per recerca
El director explica que l’Equip vol estimular que el professorat del Departament es
presenti a les avaluacions de recerca. Una mesura que podria incentivar la millora de les
xifres actuals de trams és el reconeixement de la recerca amb rebaixes docents –ja
previstes pel Reial decret 898/1985–, sobre les quals s’hauria de pronunciar el Consell
de Departament. Com que el Reial decret de 2012 preveu dedicacions docents en funció
dels sexennis de recerca, caldrà esperar a veure com evoluciona l’adaptació d’aquesta
normativa a la UAB per proposar mesures en aquest sentit.
4. Pla docent
El director informa que enguany no hi haurà recursos addicionals per substituir els
professors que ocupin càrrecs. Aquest punt afectarà un vicerector, una degana, dos
vicedegans, dos coordinadors de titulació i l’equip de direcció.
El dia 4 de juny finalitza el termini per fer observacions a la primera versió del
pla docent, que es va publicar el 24 de maig a l’aplicació Filescat. Entre el 5 i el 10 de
juny es revisaran els canvis i la setmana següent es publicarà la versió que es presentarà
al Consell de Departament.
5. Torn obert de paraules
Ramon Panyella diu que les diferents dedicacions docents generen malestar i
representen un greuge. Insisteix que cal tenir en compte el nombre d’estudiants de cada
grup.
Daniel Casals diu que es comprovarà que els còmputs d’hores siguin correctes i que es
tindrà en compte el nombre d’estudiants de cada grup.
Enric Cassany diu que el Reial decret permet que el professor que pugui fer 16 ECTS en
faci 16 però no prohibeix que en faci més de 16 ETCS.
Francesc Foguet demana que els coordinadors d’unitat enviïn els horaris.
Ramon Panyella i David Paloma diuen que ja els han actualitzat al Filescat.

S’aixeca la sessió a les 11.34 hores.
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