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Consell del Departament de Filologia Espanyola 
 
 

16 de desembre de 2019 
 
 
Assistents: Vegeu la llista d’assistents i no assistents o excusats. 
 
Ordre del dia 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera reunió 
2. Aprovació del calendari d’eleccions a la direcció del departament 
3. Informe de la Directora 
4. Informació del Departament 
4. 1. Informació sobre la UISAD 
4. 2. Informació sobre estudis (graus i postgraus) 
4. 3. Informació econòmica 
5. Torn obert de paraules 

 
Documents al Nebula 
· Acta del darrer Consell de Departament (11/07/2019) 
· Calendari electoral per a l’elecció de Direcció del Departament 
· Modificació de la normativa de càrrecs acadèmics i de gestió 
 
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les darreres reunions 
El consell aprova l’acta de l’última reunió per assentiment. 
 
2. Aprovació del calendari d’eleccions a la direcció del departament 
La Directora exposa el calendari electoral per tal que el Consell l’aprovi (quadre). 
 

16 de desembre de 2020 Consell de Departament ordinari i convocatòria d’eleccions.  
Aprovació del calendari electoral. 

18 de desembre de 2020 Publicació del calendari electoral, del model de candidatura i del cens a la pàgina 
web del Departament 

10-24 de gener de 2020 Termini per presentació de candidatures 

27 de gener de 2020 Proclamació provisional de candidatures 

28-31 de gener de 2020 Presentació de reclamacions a les candidatures i al cens 

3-5 de febrer de 2020 Termini per resoldre les reclamacions a la proclamació de candidats i al cens 

6 de febrer de 2020 Proclamació definitiva de candidatures i del cens electoral 

10-24 de febrer de 2020 Campanya electoral 

25 de febrer de 2020 Sessió extraordinària del Consell de Departament per a l’elecció del Director/a  

El Consell l’aprova per assentiment. 
 
 
3. Informe de la Directora 
La Directora informa que en el darrer Consell de Govern es va plantejar prorrogar els 
pressupostos, a expenses dels pressupostos de la Generalitat. Així mateix, fa saber que, 
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finalment, la Generalitat ha decidit eliminar la taxa de reposició de jubilats que fins ara s’havia 
previst i augmentar-la, a condició que el pressupost de professorat no augmenti. A hores 
d’ara s’està a l’espera de l’aprovació de pressupostos generals, i recorda que només es pot 
créixer a través de lectors en funció de les jubilacions, si bé pot ser que aparegui algun lector 
més. S’espera, per tant, que puguin convocar-se titularitats a través de la reconversió 
d’agregats. 
 La Directora comunica que s’ha aprovat un nou model de càrrecs, i s’han intentat millorar 
algunes figures existents, encara que s’estableixin límits econòmics i de punts. Els càrrecs 
d’estructura fixa cobraran el mateix complement i tindran els mateixos punts, mentre que 
serà cada facultat qui decideixi la compensació dels càrrecs variables. Pel fet d’assumir moltes 
funcions en l’elaboració del Pla Docent, la figura del coordinador de Grau és la que en surt 
més beneficiada, ja que passa a estructura fixa. A més, recorda que es va confirmar que els 
investigadors ICREA no poden ocupar càrrecs de gestió (ja que es consideren figures 
d’investigació), a menys que es tracti de càrrecs electes; ara bé, els que ja estan nomenats 
podran acabar les seves funcions. De la mateixa manera, els associats tampoc no poden 
assumir càrrecs, i per aquest motiu la professora Beatriz Ferrús assumirà la coordinació del 
mínor dels Estudis Hispanoamericans. 
 Pel que fa a la informació de la Facultat, la Directora recorda que s’ha aprovat el grau 
combinat d’Estudis d’Espanyol-Xinès, que a partir de setembre començaran aquests nous 
estudis i que la seu de la coordinació serà a la Facultat de Traducció. Tanmateix, s’ha acordat 
que temporalment, i durant aquests primers cursos, la coordinació depengui del nostre 
departament, atesa la gran quantitat d’associats que tenen com a professors, els quals no 
poden assumir el càrrec. 
 La Directora també informa que la Facultat està en un procés intern d’acreditació de 
qualitat, el SGIQ, i que en cas de ser aprovat permetria no haver d’acreditar cap més títol. 
L’entrevista definitiva de la comissió queda posposada al maig, i això té un efecte directe 
sobre el nostre departament, ja que caldrà preparar la reacreditació del Màster en Literatura 
Comparada, de manera que serà indispensable tenir enllestit l’informe per a l’abril. Així 
mateix, també s’està en ple procés de reverificació del grau de Llengua i Literatura 
Espanyoles, atenent la petició del Deganat: s’ha començat a fer la memòria, i s’està a punt 
d’enviar les fitxes de les assignatures, sense les competències, perquè es revisin els continguts 
(s’ha d’acabar el 21 de gener de 2020, encara que al llarg del febrer hi haurà temps per revisar-
lo). Avui mateix hi ha hagut una reunió amb l’equip de Deganat, i hem estat pregats d’atendre 
alguns suggeriments formulats pel mateix Degà. 
  
  
4. Informació del Departament 
La Directora recorda que està en marxa la plaça del Lector de literatura, com ja es va anunciar, 
i que pel fet de tractar-se d’una crida internacional cal un període més llarg perquè es puguin 
acreditar les diferents candidatures. El departament pot suggerir algun nom per als tribunals, 
però tot dependrà del Vicerector i del responsable del programa Serra Hunter. Així mateix, 
s’ha convocat un concurs d’agregat amb una sola candidata, a celebrar aviat, a finals d’aquesta 
setmana. 
 La Directora informa que s’han concedit al departament dues beques Juan de la Cierva: 
Alba Saura (GEXEL) i Daniel Fernández (PROLOPE). Aquestes beques corren a càrrec del 
departament, i està previst que l’any que ve reservem recursos per a noves incorporacions, ja 
que aquest becaris són gent que investiga i fa docència, i una Juan de la Cierva costa mig 
associat, si bé pot impartir una mica més de docència que un A3.3. La Directora aprofita per 
felicitar la professora Elisabet Gilbert que ha guanyar una beca Juan de la Cierva a la URV, i 
per aquest motiu deixa de ser associada del nostre departament.  
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4. 1. Informació sobre la UISAD 
La Directora fa saber que, finalment, amb la incorporació d’Ana Belén Sebastián i d’Eugènia 
Iglesias, la UISAD té tota la plantilla estable d’administratives al complet (amb el cas 
excepcional d’Anna Sánchez). Així mateix, constata que Josep Hornos ha deixat la feina, i hi 
ha el compromís del vicerector de cobrir la plaça tan aviat com sigui possible. Mentrestant, 
des del SIF, es té cura dels servidors. 

 
 

4. 2. Informació sobre estudis (graus i postgraus) 
La coordinadora del grau de Llengua i Literatura Espanyoles, la professora María Machuca, 
informa que s’han matriculat 51 alumnes de primer curs, un 96% del quals l’ha escollit com 
a primera opció, i que la nota mitjana de la matrícula és de 8,6 (malgrat que la nota de tall és 
un 5). Així mateix, indica que va assistir a una reunió amb la coordinadora de graus combinats 
per tractar l’alt grau d’abandonament (superior al 60%), que s’explica per la data de 
matriculació: com més tard es produeix la matrícula més abandonament hi ha.  

El coordinador del mínor d’Estudis literaris i culturals, el professor Jordi Julià, informa 
que enguany hi ha 8 matriculats en aquest programa de mínor: 4 de Periodisme, 1 de 
Comunicació Audiovisual, 1 de Filosofia i 1 d’Història de l’art i 1 altre d’història. (Dades que 
és el primer cop que s’ofereixen als coordinadors perquè les va demanar aquesta Direcció). 
Lamentablement, encara no se’ns han proporcionat les dades dels alumnes matriculats a les 
mencions de Literatura Comparada, i que el Deganat no tenia computades, però hi ha el 
compromís d’oferir-nos-les, així com d’ajudar-nos a difondre aquest mínor més enllà de la 
nostra facultat. 

El professor Antonio Ríos (Unitat de Traducció) informa que s’ha aturat la reforma dels 
graus perquè hi ha un dèficit econòmic generat pel gran nombre d’associats i generat per la 
gran quantitat de llengües C amb molt poques hores.  
 La professora Marta Prat (Unitat d’Educació) comunica que hi ha la voluntat de fer 
reformes al grau d’Educació. Així mateix, explica que s’està fent neteja dels despatxos i que 
s’està destruint documentació acumulada des de 2006. 
 El professor Cecili Garriga explica que, davant de la remodelació de plans d’estudi del 
Màster de Formació de Secundària, els 12 crèdits de complements de formació de Llengua i 
literatura espanyola i catalana han quedat reduïts a 10, per tal d’ampliar el Pràcticum, si bé el 
desig seria que s’aconseguís duplicar-ne el nombre i que es programessin 10 crèdits 
d’espanyola i 10 de de catalana. 

La coordinadora del màster de Llengua espanyola, literatura hispànica i ELE, la professora 
Dolors Poch, informa que aquests estudis han registrat enguany una matrícula de 36 
matriculats, dels quals la meitat, aproximadament, provenen d’universitats orientals, mentre 
que de la resta d’alumnes només 3 tenen com a llengua materna l’espanyol i 6 són filòlegs 
espanyols. Pels que fa a beques i professorat, recorda que Alba Romero ha obtingut la Beca 
La Pedrera, que s’ha assignat a Judit Arias el contracte de pràctiques que es financia per 
treballar a la facultat de Traducció, i que el lector que hi ha a la universitat de Macau està a 
punt de tornar, i que des d’aquesta universitat han demanat un altre lector per al proper 
quadrimestre. Finalment, acaba la seva intervenció anunciant que ja ha sortit el núm. 5 de la 
revista Doblele. 

Com a coordinador de Màster d’Elaboració de Diccionaris que coordina la UNED, el 
professor Cecili Garriga informa que ha sortir publicada la resolució de reacreditació del 
màster, que el nostre departament ha assumit una assignatura més d’aquest programa 
d’estudis (encarregada a els professors Natalia Terrón i Joseph García), i que la matrícula és 
de 31 alumnes. 
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La Directora pren la paraula per agrair al professor Ramón Valdés la feina que ha fet per 
a l’acreditació del Doctorat de Filologia Espanyola. El professor Valdés agraeix el suport de 
la Direcció, la comissió d’avaluació interna, la comissió acadèmica i de l’OQD. L’informe ha 
avaluat amb excel·lència els tres punts que depenen del departament, però no els que 
depenen de la universitat. Els alumnes van declarar, amb la comissió avaluadora externa, que 
la programació d’escola de doctorat no és prou transversal i que es perjudica les humanitats. 
Pel que fa a al nou curs, aquest programa de doctorat està al voltant dels 10 alumnes, i que 
pot ser que alguns ingressin amb beca. El professor Valdés acaba la seva intervenció 
informant que s’ha aconseguit deixar el pressupost a zero, gràcies a la programació de moltes 
activitats formatives. 

El coordinador del programa de Doctorat, el professor Gonzalo Pontón, comunica que, 
des del darrer seguiment, s’han defensat 5 tesis (9 en total al llarg de 2019), i que actualment 
hi ha 15 matriculats aquest curs. Enguany informa que s’han fet més activitats formatives, i 
que es preveu organitzar unes jornades doctorals després de les comissions de seguiment 
(cap al mes de juny). Finalment, exposa que ja s’han començat els preparatius de la 
reacreditació d’aquest doctorat, i que l’autoinforme haurà d’estar enllestit d’aquí a un any, 
atès que la comissió avaluadora externa vindrà cap a inicis de 2021. 

 
 
4. 3. Informació econòmica 
El secretari, el professor Jordi Julià, pren la paraula per informar de la situació econòmica i 
per comunicar que, un any més, s’han aconseguit mantenir els beneficis acumulats en els dos 
centres de cost consolidats, i que els dos centres de cost restants que cal liquidar (ja que la 
universitat recupera els beneficis que hi pugui haver a final d’any) s’ha aconseguit que quedin 
a zero després d’haver fet front a totes les despeses generades pel departament. Aquest és el 
balanç de comptes dels diferents centres de cost: 
 

CENTRE DE COST DISTRIBUÏT GASTAT 
1. Overhead [Consolidat] 9.780,56€ 854,97€ (endarreriments) 
2. Cànon del Dept. [Cons.] 18.119,97€ 0€ 
3. Cànon de postgrau 6.389€ 5.385€ 
4. Pressupost anual (428) Funcionament: 14.561€ 

Telèfon: 6.548,34€ 
5.385,96€ 

Filologia Espanyola 45.996,54€ 45.996,54€ 
 

El secretari recorda que al departament hi ha dos centres de cost de beneficis consolidats, 
i històricament hi ha la tradició de no carregar despeses en aquestes partides. 

1. Overhead: ingressos per qüestions de recerca (projectes, SGR, i ICREA), on es pot 
aplicar despesa. 
2. Cànon del departament: es pot mantenir i és proveït per les activitats de recerca. 

Al departament hi ha dos centres de cost, el contingut dels quals cada any s’ha de gastar, 
perquè sinó la universitat els recupera. Les despeses que es carreguen en aquests centres de 
cost solen ser derivades de fotocòpies, material fungible, equips informàtics, mobles (taules, 
cadires, prestatgeries, cortines...) i ajuts. Com que els dos anys anteriors es va fer molta 
despesa de mobiliari, al llarg d’aquest any la despesa ha estat menor. Aquests són els dos 
centres de cost restants: 

3. Cànon de postgrau: Rep un percentatge segons les activitats docents de postgrau 
(d’acord amb la matrícula d’alumnes). 
4. Centre de cost del departament (428): Rep un percentatge segons els crèdits matriculats 
cada any (sol ser d’uns 15.561€), més el número de respostes a les enquestes i els trams 
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docents dels membres del departament. A part, aquí s’ingressen les suposades despeses 
telefòniques (enguany 6.548€). I cada any, més o menys, solem tenir uns 20.000 de 
despesa. D’aquest centre de cost pengen els diferents centres de cost de màsters i 
doctorats del departament, i els seus ingressos depenen del tant per cent generat per la 
matrícula d’estudiants de tercer cicle: Màster de Llengua, Literatura Hispànica i ELE; 
Màster de Literatura comparada; Màster de formació de professorat; Màster 
d’Elaboració de Diccionaris; Doctorat de Filologia Espanyola; i Doctorat de Teoria de 
la Literatura i Literatura Comparada.  

 
Així, doncs, aquest final d’any, diferents màsters i doctorats han ajudat a fer front a la 

despesa del departament. Els dos doctorats han comprat dos ordinadors nous amb pantalla 
per a les responsables de doctorat de la UISAD, i han aportat diners als ajuts: un total 
aproximats de 1.300€ cadascun. El màster de Llengua espanyola, Literatura hispànica i ELE 
també ha aportat uns 1.300€, mentre que el de Literatura Comparada ha proporcionat uns 
300€, imports que han ajudat a les despeses del departament, com ara fotocòpies. 

Arran de l’habilitació dels espais a la secretaria del departament per acollir dues noves 
administratives, també ha calgut encarregar quatre nous telèfon amb micròfon, amb un cost 
de 400€ (4x100€), per bé que la meitat de l’import correspon pagar-lo al departament de 
Filologia Catalana. 

Entre les principals despeses a què hem fet front enguany, hi ha la compra de 4 equips 
informàtics sense pantalla (a part dels de la UISAD), per tal de substituir equips avariats o 
per proporcionar nous terminals informàtics a professors associats (als quals s’ha habilitat un 
nou espai). Cost: 2.932€ (4x733€). Així mateix, com que s’han hagut d’habilitar nous espais 
(per al professorat i per al PAS), ha calgut instal·lar noves rosetes telefòniques i 
informàtiques, i s’han adquirit i col·locat 6 rosetes. amb un cost de 1.626€ (6x271€). 

A part, en l’adequació d’espais per a professors, per a la preparació del nou despatx de 
servidors, del nou arxiu del departament i de la remodelació de la UISAD (que ha acollit dues 
noves administratives), també s’han hagut de pagar als serveis de trasllat El Pato unes factures 
per import superior a 1.000€. 

A més d’aquest mobiliari i equip informàtic i telefònic, recordem que el Departament es 
va comprometre a assumir, tal com es va aprovar al darrer Consell de Departament, les 
pagues que calia retornar i que s’havien de pagar de tècnics de suport a la recerca, pel fet que 
molts projectes havien quedat extingits. L’import total és de 854,97€. Afortunadament, les 
assegurances dels emèrits ja no les paga el departament, sinó la UAB, i per aquesta raó no 
hem tingut cap despesa en aquesta partida. 
 Menció a part mereix el capítol de fotocòpies, ja que a data de 5 de desembre de 2019, i a 
falta de sumar les despeses dels dos últims mesos de l’any, les despeses en fotocòpies era de 
4.632,15€, és a dir, gairebé una mica més del 10% del pressupost global del departament 
(46.000€, aproximadament), i gairebé un quart d’aquests 20.000€ de gestió del departament 
(Centre de cost 428). El secretari crida a fer un ús majoritari de les fotocopiadores del 
departament, tant de l’edifici B11 com de l’edifici B9, especialment tenint en compte que tres 
quartes parts del pressupost en fotocòpies es fa al servei de reprografia, on les còpies costen 
fins a 4 cops més que a l’autoservei del departament. Aquesta és la despesa concreta: 

 
Servei de Reprografia 3.486,82€ 

Fotocòpies del departament 1.145,33 
Total 4.632,15 
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El secretari informa que han arribat al departament 8 peticions d’ajut, 2 ajuts per a 
l’organització de congressos (1100€) i 6 peticions de conferències (2000€), que sumen una 
despesa total de 3.100€. 
 
AJUTS DEL DEPARTAMENT (SETEMBRE-DESEMBRE 2019) 
Congressos, seminaris i cicles de conferències...Total: 1.100€ 
José R. López Organització del Sexto Congreso Internacional Puentes de diálogo 

entre el exilio republicano de 1939 y el interior. Sala de Graus 
Facultat de Filosofia i Lletres, 18-20 de desembre de 2019. 

600€ 

Jordi Julià Organització del Simposi Internacional Centenari de Jordi 
Pere Cerdà. Facultat de Filosofia i Lletres, 23 i 24 d’abril de 
2020. 

500€ 

Conferències...Total: 2.000€ 
Meri Torras Dra. Sayak Valencia, «Transfeminismos, capitalismo gore y 

resistencia posmortem». (Conferència inaugural del grau de 
gènere, 4 d’octubre de 2019. 

300€ 
+ 

200€ 
Fernanda 
Bustamante 

Dra Lorena Amaro (Instituto de Estética de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile), «Narradoras chilenas 
recientes: propuestas estéticas y políticas». Facultat de 
Filosofia i Lletres, entre el 21 el 25 d’octubre de 2019. 

300€ 

Diego Falconi Dra. Ochy Curiel (Universidad Nacional de Colombia), 
«Feminismo y antirracismo decolonial: algunos esbozos». 
Facultat de Filosofia i Lletres, 22 d’octubre de 2019. 

300€ 

Bienvenido Morros 
Guillermo Serés 
Ramón Valdés 

Victoriano Roncero (Stony Brook University, New York), 
«El humanismo de Quevedo con especial atención a La 
España defendida». Aula 501 de la Facultat de Filosofia i 
Lletres, 5 de novembre de 2019. 

300€ 

Margarita Freixas Magí Camps (Universitat Pompeu Fabra i redactor de La 
Vanguardia), conferència de la clausura de la jornada El 
español y el catalán en contacto: prensa, traducción y literatura. Sala 
d’actes de la Facultat de Filosofia i Lletres, 27 de novembre 
de de 2019. 
 

300€ 

Montse Amores Borja Rodríguez (Universidad de Cantabria), «Historia de la 
literatura ilustrada del siglo XIX». Facultat de Lletres, segon 
semestre del curs 2019-2010 (data per determinar). 
 

300€ 
 

TOTAL D’AJUTS 3.100 
 
5. Torn obert de paraules 
No hi ha cap altra intervenció. S’aixeca la sessió. 
 
 
 
 
 
 
Jordi Julià 
Secretari acadèmic 


