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3. La Comissió de Política Lingüística 
 
 
3.1. Objectius 
− Promoure la reflexió i les normatives necessàries en relació amb la política 

lingüística i altres àmbits d’actualitat de la Universitat de Barcelona (UB). 

− Estudiar, d’acord i a proposta del Vicerectorat de Política Lingüística, les directrius 
de la UB en matèria de política lingüística. 

− Aprovar les propostes d’actuació en matèria de planificació lingüística i elevar-les 
als òrgans de govern de la UB. 

− Vetllar per l’aplicació i el seguiment de les normatives de política lingüística de què 
s’ha dotat la UB: el Pla de normalització lingüística i el Pla de dinamització 
lingüística, en són un bon exemple. 

− Aprovar el pla de treball anual del Servei de Llengua Catalana. 

− Vetllar per la potenciació de la Xarxa de Dinamització Lingüística (XDL) i, 
consegüentment, per les diverses comissions que la componen. 

 
 
3.2. Composició 
 
 Etapa Bricall Etapa Caparrós 

  1r mandat 
(1994-97) 

2n mandat 
(1998-2001) 

President Josep Maria Bricall 
Jaime Rodríguez 

Antoni Caparrós 
Josep Maria Pons 

Josep Maria Pons 

Secretari Joan Vallès Joan Vallès Joan Vallès 

Gerent Josep Roig Josep Escolano 
Susanna Gutiérrez 

Josep Escolano 

Representants 
de Recursos Humans 

Ricard Boada 
Mercè Colom 
Raimon Francés 
Cristina Madrenas 

José Manuel Brunet 
Mercè Colom 
Miquel Espinosa 
Ernest Trias 

Salvador Planas 
Pedro Rubio 
Ernest Trias 

Servei de Llengua 
Catalana (SLC) 

M. Teresa Cabré 
(directora de l’SLC) 

Esteve Clua       
(cap de l’SLC) 
Conxa Planas 
Montserrat Lleopart 
David Casals 

Conxa Planas (cap 
de l’SLC) 
David Casals 
(responsable 
de sociolingüística) 
Montserrat Lleopart 
(responsable 
de dinamització) 

Conxa Planas (cap 
de l’SLC) 
David Casals 
(responsable 
de sociolingüística) 
Montserrat Lleopart 
(responsable 
de dinamització) 
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 Etapa Bricall Etapa Caparrós 

Representants del 
Professorat de les divisions 

Lluís Alòs 
Humbert Boada 
Josep González 
Pere Navarro 
Pelai Pagès 
Josep Maria Pons 
Max Turull 
Joan Vallès 
Jaume Vernet 

Lídia Pons   
(Divisió I) 
Anna Casanovas 
Montserrat Duran 
Eva Pons     
(Divisió II) 
Joaquim Sales 
(Divisió III) 
Joan Vallès 
(Divisió IV) 
Montserrat Riera 
(Divisió V) 

Lídia Pons   
(Divisió I) 
Montserrat Duran 
(Divisió II) 
Joaquim Sales 
(Divisió III) 
Joan Vallès 
(Divisió IV) 
Elisabet Costa 
(Divisió V) 

Departament de Filologia 
Catalana 

Joan Solà         
Emili Boix 

Joan Solà         
Emili Boix 

Joan Solà         
Emili Boix 

Departament de Didàctica 
de la Llengua 

Rosa M. Postigo Rosa M. Postigo Rosa M. Postigo 

Representants de l’alumnat Jordi Balius 
Elsa Blasco 
Xavier Casinos 
Anna Farrés 
Ignasi Lamarca 
Gerard Pascual 
Imma Salavedra 
Ricard Huguet 
Sandra Mora 

Albert Balanza 
Sergi Boquer 
Pedro Callejo 
Sònia Llinàs 
Jaume Marvà 
David Miró 
Xavier Sanz 
Marta Torres 
Laia Torrent 
Albert Vergés 

Carme Armentano 
Meritxell Escuder 
Andreu Espasa 
Eva Inglès 
Artur Lluent 
Sergi Morón 
Oriol Sugranyes 
Roger Torrents 

Representants                     
de la Generalitat 

Isidor Marí 
Gabriel Planella 
Laura Jaime 

Helena Ferrer 
Gabriel Planella 
Laura Jaime 

Teresa Casals 
Ivonne Griley 
Mònica Pereña 
Laura Jaime 

Altres Antoni Font 
Gerard Palacín 

  

 
 
 
3.3. Reglament 
 
Art.1. La Comissió de Política Lingüística (CPL), definida en l’apartat 3 de l’article 5 
dels Estatuts de la Universitat de Barcelona, ha d’exercir en particular la funció 
d’impulsar la tasca de normalització de la llengua catalana en els terrenys investigador, 
docent i administratiu. 
 
Art.2. La CPL està presidida pel rector, que pot delegar la seva tasca en un vicerector o 
en un delegat. En aquest cas, el vicerector o el delegat ha de comptar-hi com a membre. 
Els altres membres de la CPL són els següents: 
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− el gerent, o persona en qui delegui les seves funcions 

− el director tècnic de Recursos Humans 

− el cap del Servei de Llengua Catalana (SLC) 

− els responsables de les àrees de sociolingüística i dinamització de l’SLC 

− cinc membres del professorat que representin les divisions, preferentment vinculats 
a les comissions de dinamització lingüística dels centres d’ensenyament, i a proposta 
del president de la divisió 

− un professor del Departament de Filologia Catalana, a proposta del seu director 

− un professor del Departament de Didàctica de la Llengua, a proposta del seu director 

− un membre del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC), a 
proposta del seu director 

− un representant del PAS, a proposta del plenari del PAS de la Junta de Govern 

− cinc representants de l’alumnat, preferentment de cada divisió, a proposta del Ple 
d’estudiants 

 
Art. 3. Tenen la categoria de membres invitats a les reunions de la Comissió, en nombre 
mai superior a una tercera part dels membres de dret, les persones següents: 
− els vicerectors responsables de cada àrea, segons els temes que s’hagin de tractar 

− els presidents de les comissions de dinamització lingüística de la Xarxa de 
Dinamització Lingüística, segons els temes que s’hagin de tractar 

− altres tècnics lingüístics del Servei de Llengua Catalana, segons els temes que 
s’hagin de tractar 

− un representant de la Direcció General d’Universitats (DGU) del Departament 
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació 

− un representant de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) del 
Departament de Cultura 

− altres persones, per iniciativa del president 
 
Art. 4. Els membres de la Comissió tenen un mandat de tres anys (dos en el cas dels 
estudiants), prorrogable. Els que en són membres com a conseqüència del seu càrrec, ho 
han de continuar sent mentre l’exerceixin. 
 
Art. 5. Les competències de la Comissió són les següents: 
− Aprovar les normes de funcionament de la Comissió. 

− Elegir el secretari de la Comissió, nomenar els membres de la Comissió Permanent i 
crear les subcomissions que es considerin oportunes. 

− Dissenyar la política lingüística de la Universitat. 

− Proposar a la Junta de Govern, quan escaigui, l’aprovació de normatives en matèria 
de política lingüística. 
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− Proposar mesures de normalització i de foment de la llengua catalana als diferents 
àmbits universitaris. 

− Avaluar anualment el procés de normalització i l’aplicació de la normativa 
lingüística. 

− Proposar els membres que representin la Universitat en la Comissió 
Interuniversitària de Normalització Lingüística del Departament d’Universitats, 
Recerca i Societat de la Informació, en la Comissió Tècnica de Normalització 
Lingüística del Consell Interuniversitari de Catalunya, en la Comissió Tècnica de 
Llengua de l’Institut Joan Lluís Vives i en altres organismes que s’encarreguin de 
tasques relacionades amb la normalització lingüística. 

− Informar la Junta de Govern dels aspectes relatius a la normalització lingüística. 

− Aprovar el pla d’actuació i la memòria anuals del Servei de Llengua Catalana. 

− Aprovar el pla d’actuació anual de les comissions de dinamització lingüística dels 
centres i la proposta d’adjudicació de recursos que la Universitat els assigni. 

− Encarregar els estudis que consideri pertinents, relacionats amb la normalització 
lingüística. 

− Interessar-se per tots els assumptes que afectin la normalització de la llengua 
catalana a la Universitat. 

 
Art. 6. La Comissió s’ha de reunir almenys dos cops a l’any. La convocatòria, l’ha de 
fer el president de la Comissió i l’ha d’acompanyar de l’ordre del dia. Una quarta part, 
com a mínim, dels membres de la Comissió poden sol·licitar una reunió extraordinària o 
la inclusió, amb una antelació mínima de 48 hores, d’algun punt a l’ordre del dia de la 
sessió. En el supòsit que no s’assoleixi el quòrum legal mínim per constituir una sessió, 
la segona convocatòria ha de tenir lloc mitja hora més tard de l’hora fixada; en aquest 
cas, el quòrum necessari ha de ser d’almenys les dues cinquenes parts dels membres de 
dret. 
 
Art. 7. El funcionament, el règim de les sessions, les votacions i l’adopció d’acords del 
Ple de la Comissió es regeixen supletòriament per allò que disposa la Llei de 
procediment administratiu en relació amb els òrgans col·legiats. Les atribucions del 
president i del secretari es regeixen igualment per aquesta Llei. 
 
Art. 8. La Comissió ha de nomenar una Comissió Permanent constituïda per cinc 
membres: el president de la CPL, el cap de l’SLC, un representant del professorat, un 
del PAS i un de l’alumnat (un dels quals ha d’exercir de secretari). Les funcions que li 
corresponen, ultra aquelles que estableixi el Ple, són les següents: elaborar l’ordre del 
dia de les reunions, assessorar el president i vetllar pel compliment dels acords del Ple. 
 
Art. 9. La Comissió pot crear les subcomissions que cregui oportunes per tal que 
realitzin l’estudi, l’anàlisi i la proposta de temes diversos. Les propostes que elaborin les 
ha d’aprovar el Ple. 
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3.4. Documents elaborats, mesures proposades i acords adoptats 
 

 Sessió Data 

− Mesures sobre l’aplicació de l’article cinquè del Reglament 
d’usos lingüístics en matèria d’acreditació dels 
coneixements de llengua catalana per a les funcions docents. 

31 17/05/01 

− Presentació de les conclusions de les Jornades sobre 
Llengua i Mobilitat que van tenir lloc, per iniciativa del 
DURSI, a Tarragona els dies 24 i 25 de maig de 2000. 

30 30/06/00 

− Proposta del nou Reglament de la Comissió de Política 
Lingüística que va preparar la Comissió Permanent de la 
CPL. 

29 02/12/99 

− Presentació del CD–ROM Divercat, un curs de nivell mitjà 
de català destinat al professorat universitari. 

− Presentació de les conclusions del grup de treball sobre 
política lingüística i relacions internacionals. 

− Presentació de la llista de places del catàleg de PAS laboral i 
proposta d’aprovació del perfil lingüístic que els correspon. 

28 24/03/99 

− Presentació de les conclusions de la X Trobada de Serveis 
Lingüístics Universitaris que va tenir lloc a Lleida el mes de 
novembre de 1998. 

− Presentació dels objectius lingüístics de foment de l’ús i la 
qualitat lingüística de la llengua catalana que es va plantejar 
la Universitat en el marc del Contracte programa amb la 
Generalitat de Catalunya. 

27 15/12/98 

− Constitució del grup de treball sobre política lingüística i 
relacions internacionals. 

26 31/04/98 

− Acord en el marc de l’Institut Joan Lluís Vives perquè 
assumeixi l’elaboració i la coordinació de vocabularis bàsics 
per a l’alumnat. 

− Presentació dels treballs de la Comissió de Llengua de 
l’Institut Joan Lluís Vives i del Divercat, aplicació 
informàtica d’autoaprenentatge de català. 

− Acord per a l’elaboració de criteris d’avaluació i d’un model 
de prova relatius a l’acreditació dels coneixements de 
llengua catalana per al nou professorat. 

− Aprovació d’un calendari de proves bianuals de llengua 
catalana per al professorat de la UB. 

25 12/04/97 
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 Sessió Data 

− Presentació del conveni amb la Universitat Autònoma de 
Barcelona per a l’elaboració i l’edició conjunta de 
vocabularis bàsics per a l’alumnat. 

24 23/10/96 

− Informació de la creació d’un centre d’autoaprenentatge al 
campus de Sants. 

− Acord per elevar la Proposta de reglament d’usos lingüístics 
de la Universitat de Barcelona a la Junta de Govern 

− Presentació del fullet de dinamització lingüística Per molts 
anys, ets la 1a generació. 

23 22/05/96 

− Proposta de conveni entre la Direcció General 
d’Universitats, la Direcció General de Política Lingüística, 
el Departament de Justícia, l’Escola d’Administració Pública 
i les universitats catalanes per tal d’impulsar la 
normalització lingüística en l’àmbit jurídic i judicial. 

22 27/04/96 

− Informació de la creació de la Comissió de Llengua, en el 
marc de l’Institut Joan Lluís Vives. 

− Presentació de la campanya per a la correcció gratuïta de 
tesis doctorals redactades en català. 

21 12/12/95 

− Informació de la constitució de l’Institut Joan Lluís Vives 
amb l’objectiu principal de potenciar les relacions entre les 
institucions universitàries de tot el domini lingüístic català. 

20 03/04/95 

− Presentació de l’esborrany de la Proposta interuniversitària, 
modificada i ampliada, de reglament d’usos lingüístics. 

19 06/02/95 

 




