
 

Acta del Consell de Departament de Filologia Espanyola 

14-01-2021 

 

Assistents (participants a la reunió Teams): Lourdes Aguilar, Montserrat Amores García, 

Cristina Buenafuentes de la Mata, Gloria Claveria, Jessica Cordoba Marin, Carme de la Mota 

Gorriz, Laura Fernández García, Beatriz Ferrús Anton, Margarita Freixas Alas, Emma Gallardo 

Richards, Cecilio Garriga, Lluïsa Hernanz Carbó, Jordi Julià Garriga, Mallorie Irene Labrousse, 

Esther Lázaro, José Ramón López, María Jesús Machuca Ayuso, Francisca Montiel Rayo, Maria 

Ohannesian Saboundjian, Cristina Ortiz, Dolors Poch, Gonzalo Pontón, Antonio Ríos, Juan 

Rodríguez Rodríguez, Alba Saura Clares, Tania Pleitez, Belén Quinteiro, Elena Ritondale, David 

Roas, Omar Sanz, Carlos Eliseo Sánchez Lancis, Guillermo Serés, Christian Snoey, Natalia 

Terrón Vinagre, Meri Torras Francés, Ramón Valdés Gázquez, Irene Zurrón. 

Excusats: Jessica Faciabén, Joseph García, Joaquim Llisterri. 

 

Per tal de donar compliment a les mesures sanitàries decretades a causa de la Covid-19, la sessió 

ordinària del Consell del Departament de Filologia Espanyola s’ha fet a distància d’acord 

amb la Instrucció 9/2020, que modifica la Instrucció 5/2020, sobre l’organització de reunions 

urgents a distància dels òrgans de govern col·legiats generals davant l’emergència sanitària 

decretada a causa de la Covid-19. 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les darreres reunions 

2. Informe de la Direcció 

3. Informació dels Coordinadors d'Unitats 

4. Informació dels Coordinadors dels Graus i dels minors 

5. Informació dels Coordinadors dels Màsters 

6. Informació dels Coordinadors dels Doctorats 

7. Informació sobre Intercanvis i mobilitat  

8. Informació sobre Biblioteques  

9. Informació econòmica 



10. Presentació i debat del document "Proposta de la Comissió de Professorat del 

Departament de Filologia Espanyola" 

11. Aprovació, si s'escau, del document "Proposta de la Comissió de Professorat del 

Departament de Filologia Espanyola" 

12. Aprovació, si s'escau, de la proposta de tribunal per a una plaça de Catedràtic de Teoria 

de la Literatura i Literatura Comparada  

13. Aprovació, si s'escau, de la proposta de dues places de TU per a professors agregats de 

l'àrea de Llengua Espanyola  

14. Torn obert de paraules 

 

Documentació penjada a Nebula 

• Informe econòmic 

• Actes de les darreres reunions 

• Document "Proposta de la Comissió de Professorat del Departament de Filologia 

Espanyola” 

• Proposta de tribunal per a una plaça de Catedràtic de Teoria de la Literatura i Literatura 

Comparada 

 

1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les darreres reunions 

El Director informa que ja es poden aprovar actes en sessions telemàtiques. S’aproven per 

assentiment les actes dels consells celebrats en data: 18-06-2020; 29-09-2020; 03-11-2020. Les 

actes estan disponibles a Nebula. 

El professor Jordi Julià demana la paraula per recordar que degut a l’esclat de la pandèmia, no es 

van aprovar les actes de l’equip anterior, juntament amb les memòries que s’haurien d’haver 

aprovat pel trienni. El Director comunica que l’equip ho tindrà en compte per aprovar aquests 

documents al proper Consell. 

 

2. Informe de la Direcció 

2.1. Informació de la Universitat 

El Director recorda que la UAB ha escollit ja nou rector, el catedràtic d’enginyeria química, el dr. 

Javier Lafuente. Es manté una part important de l’anterior equip:  Francisco Morente, Vicerector 

de Personal Acadèmic; María Valdés, Vicerectora d’Estudis i Innovació Docent; Maite 

Carrassón, Vicerectora de Qualitat i Acreditació. Aquest nou equip va celebrar el primer claustre 

el 22 de desembre (per Teams) en què va presentar les línies estratègiques, i que es va centrar en 

gran mesura en la situació derivada de la pandèmia. En aquest sentit, el rector va reivindicar la 

tornada a la presencialitat, i va informar de les gestions amb el conseller Tremosa perquè es tingui 

en compte la Universitat en les mesures de desescalada que es prenguin. La voluntat és començar 



el segon semestre en format presencial, si més no, com al setembre. Se seguirà aplicant el protocol 

de seguiment dels casos. 

El Rector informa del procés de reforç de la xarxa digital: l’objectiu és passar de 5 GB a 100 GB 

en una xarxa duplicada. D’altres línies estratègiques són: incrementar l'oferta d'ocupació pública 

del professorat; Revisar els models de priorització de places de lector i CU; Aprovar un document 

sobre permisos docents per compensar l'efecte de la maternitat en la carrera acadèmica de les 

dones. 

Dins de Alianza 4 universidades, s'han realitzat reunions multilaterals amb les universitats de 

Namíbia / Botswana / Vietnam. El Departament ha estat presents en totes elles, perquè un dels 

eixos d'interès és sempre l'espanyol. Tanmateix, aquesta presència no s'ha traduït en cap acció 

concreta. El Director fa saber que hi ha un finançament important de la Unió Europea per afavorir 

l'intercanvi de professors i alumnes, i anima als professors del departament a sol·licitar més 

informació a l'Oficina de Relacions Internacionals. 

Torn obert de paraules. No hi ha intervencions.  

 

2.2. Informació de la Facultat de Lletres 

El Director informa de la constitució de la nova Junta de Facultat el passat 22/12/2020, que té una 

especial rellevància perquè és la Junta que haurà de votar al nou degà/degana. El Director 

assenyala la gran representació del departament a la junta, amb 15 membres, seguit del de 

Filologia Anglesa amb 11, Geografia amb 10, o Història Moderna i Contemporània amb 9. El 

Director també transmet la satisfacció de l’equip de Deganat per l’alta matrícula que han tingut 

tots els graus, que situa a la Facultat de Lletres com la facultat de la UAB amb més estudiants. 

Com demostren les dades que comparteix el Director amb els membres del consell, els graus en 

Llengua i literatura espanyola, Anglès i espanyol, Estudis de gènere han tingut molt d’èxit. També 

ha augmentat la matrícula del grau de Català i espanyol. 

El Director continua resumint la intervenció del Degà, que debat el model de càrrecs de gestió, i 

que recorda la importància de les enquestes d'avaluació del 1r semestre (fins al 5 de febrer), 

demanant al professorat que motivem als estudiants a completar-les.  

Torn obert de paraules. No hi ha intervencions.  

 

2.3. Informació del Departament 

El Director comença per informar sobre la reunió amb el professorat associat que es va celebrar 

l’1 de desembre, i a la qual van estar convocats tots els professors permanents, els quals van 

reconèixer la tasca i la importància que tenen els professors associats en el nostre departament. A 

la reunió, que el Director qualifica de molt satisfactòria, es van tractar els següents punts: 

a) Seguiment del curs: inici de les classes, dimensió dels grups, excés d'hores, Dificultats de la 

docència virtual... 

c) Reconeixement de la recerca del professorat associat 

d) Perspectives per al curs 2021-2022 



e) Convocatòria de places de TU per a associats acreditats 

f) Informació sobre el projecte d'estatut del professorat 

A continuació, el Director relata els canvis a la plantilla des del darrer consell. S’han contractat 4 

nous professors associats, amb efectes 1 de febrer, que assumiran la docència d’alguns professors 

permanents amb una càrrega docent massa alta. També s’ha cobert la substitució de la professora 

Catalina Insausti, de permís per maternitat. Seguidament, el Director anuncia que Sonia Boadas 

ha guanyat la plaça de lectora de Literatura Espanyola, i que prendrà possessió el 15 de febrer. 

El Director passa a informar dels problemes que ha tingut el servidor del departament des que va 

marxar el tècnic de suport, Josep Hornos. El Director agraeix a Magda Alemany les gestions per 

tal que el Servei d’Informàtica s’ocupés d’actualitzar el servidor. Des de l’equip de Direcció, s’ha 

enviat una carta al gerent instant que s’ocupi aquesta plaça vacant. 

El Director comunica que el màster en literatura comparada ha obtingut l’acreditació AQU i 

expressa el seu agraïment al professor Jordi Julià per totes les gestions. 

Seguidament, el Director informa que estan oberts els terminis de sol·licitud per al programa Juan 

de la Cierva, i Ramón y Cajal. S’han avalat 5 sol·licituds Juan de la Cierva (una compartida amb 

el departament de Filosofia), seguint el mandat del consell de departament, que va acordar avalar 

totes les sol·licituds Juan de la Cierva. 

Torn obert de paraules. No hi ha intervencions.  

3. Informació dels Coordinadors d'Unitats 

El Director dona la paraula als coordinadors de les unitats. S’inicia la ronda amb la professora 

María Machuca, coordinadora de la unitat de Ciències de Comunicació, que explica que no hi ha 

novetats i que estan pendents de com es farà la docència al segon semestre 

El professor Antonio Ríos, coordinador de la unitat de Traducció, diu que la única incidència és 

la substitució de Catalina Insausti. Pel que fa als cursos amb estudiants estrangers, malgrat que 

aquest curs hi ha hagut un descens de matriculats, s’espera mantenir el mateix nombre de grups. 

 

En substitució de la professora Marta Prat, de baixa mèdica, el Director informa sobre la unitat a 

la Facultat de Ciències de la Educació. Hi ha hagut un canvi en el Deganat: l'anterior degà, Joaquín 

Gairín, va deixar pas a l'actual degana Marta Bertran. Pel que fa a la docència, en un primer 

moment algunes assignatures de seminari es van mantenir com presencials, però després també 

van passar a format virtual. 

4. Informació dels Coordinadors dels Graus i dels minors 

El Director dona la paraula al coordinadors dels estudis de grau, el professor Juan Rodríguez, qui 

informa que des que el passat 14 octubre es va passar a docència virtual no hi ha hagut incidències. 

Només ha rebut consultes respecte al format dels exàmens i constata la resistència dels estudiants 

a fer exàmens presencials. 

El coordinador passa a resumir l’informe de seguiment de la titulació. Inclou una autocrítica i una 

proposta d'esmena del grau. Malgrat que la taxa d'abandonament va créixer respecte al curs 



anterior, s’ha d’esmentar que les enquestes van valorar bé l'adaptació a la virtualitat (2,29 sobre 

3), tot i que els estudiants es queixen de l'augment de la càrrega de treball. 

En la mateixa línia de l’informe del degà, el coordinador insta a tot el professorat a motivar els 

seus estudiants a que omplin les enquestes. També agraeix la col·laboració del professorat per 

comprovar la Transparència del Pla Docent. 

Pel que fa a la preparació de la docència 2021-22, el coordinador informa que s’implantarà el nou 

pla d'estudis a 1r i s’oferirà docència alternativa al pla antic. També fa saber de l’exigència 

d'augmentar la ràtio per aprovar el Pla docent (de 15,2 a 17) i de la necessitat de proposar les 

optatives que es programaran el curs vinent abans del 18 de gener. Per aquest motiu, convocarà 

reunions amb les àrees del departament. També recorda que aquest curs, 3 optatives no han arribat 

al nombre mínim d’estudiants, la qual cosa és un factor de penalització que obliga a programar 3 

optatives menys. 

Pren la paraula la coordinadora dels Estudis xinès-espanyol, la professora M. Machuca, qui 

informa que dels 42 matriculats, 18 són xinesos amb un coneixement molt limitat d’espanyol. Per 

evitar-ho en cursos següents, s’ha modificat la memòria per incloure una Prova d’accés, però 

encara no està aprovada. 

El Director dona la paraula a Meri Torras, coordinadora del grau d’Estudis Socioculturals de 

Gènere, qui explica les dificultats amb les pràctiques amb empreses. També s’han encetat els TFG 

i la mobilitat. Al final de la primera promoció (aquest curs) es veurà què s’ha de corregir. 

L’informe de seguiment s’ha fet amb poques dades (per exemple, taxa d’abandonament).  

Ni el professor Jordi Julià, coordinador del Mínor d’Estudis literaris i culturals, ni la professora 

Beatriz Ferrús, coordinadora del Mínor en Estudis de Gènere, en els torns de paraula respectius 

tenen informació a afegir.  

 

5. Informació dels Coordinadors dels Màsters 

El Director dona la paraula als coordinadors dels estudis de màster. 

La professora Dolors Poch, coordinadora del màster oficial en Llengua Espanyola, Literatura 

Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera expressa la seva satisfacció pel funcionament del 

màster. Les classes s’imparteixen amb normalitat i el curs complementari està funcionant bé. És 

el moment de començar el procés d’assignació de tutors per als TFM. Destaca la col·laboració 

amb el professor Juan Rodríguez per tenir en compte la dedicació docent dels professors del 

màster. També agraeix a tot el professorat la seva bona disposició.  

Com a coordinador del màster oficial en Literatura comparada: Estudis Literaris i Culturals 

màster, el professor Jordi Julià informa que la docència virtual es desenvolupa sense incidències.. 

També s’han assignat els TFM. El procés de reacreditació ha obtingut una resolució favorable, 

amb data 23-11. Agraeix al professor Ramón Valdés i a l’equip de Deganat, especialment, a la 

vicedegana Margarita Freixas, totes les gestions. 

Pren la paraula el Director per informar sobre el Màster d’elaboració de diccionaris, i sobre el 

Màster oficial en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 

Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes. Pel que fa al primer, es va tancar el període de 

matriculació amb 34 matriculats. El major obstacle és la signatura del conveni UAB-UNED, donat 

que la UAB està discutint la part econòmica que li correspon. Pel que fa al segon, el Director fa 



saber que s’ha acordat conjuntament amb Filologia catalana un protocol d'accés preferent per a 

les titulacions que es corresponen amb filologia, de manera que es corregeix l'anomalia de l’accés 

per nota, sense tenir en compte la titulació d’origen. 

 

6. Informació dels Coordinadors dels Doctorats 

El Director dona la paraula als coordinadors dels Doctorats. 

Comença el torn d’intervencions, la professora Cristina Buenafuentes, coordinadora del Doctorat 

de Filologia Espanyola, qui proporciona les següents informacions: hi ha 13 alumnes matriculats 

de 15 (2 a l'espera que algun estudiant rebi beca); s’han defensat 12 tesi i hi ha previstes una al 

gener i una segona al febrer; s’han tancat sense incidències les comissions de seguiment doctoral 

(setembre 2021); s’han actualitzat les línies de recerca del programa de doctorat i els professors 

participants. Tots els canvis sol·licitats s’han aprovat. 

La coordinadora també fa saber que es van celebrar unes Jornades de doctorat, amb una valoració 

positiva. Respecte al pressupost, com al 2020 no hi va haver despeses per les lectures de tesis, 

s'ha pagat excepcionalment els informes i la participació als membres externs. També fa una crida 

als doctorands perquè demanin llibres.  La coordinadora continua la seva intervenció agraint a la 

UISAD, i en particular, a Beatriz, totes les gestions. Seguidament, explica que si la defensa de les 

tesis al 2021 es vol fer no presencial, s’haurà de comunicar-ho a l’Escola de Doctorat 20 dies 

laborables com a mínim abans de l’acte. Per acabar, recorda que s’han de convocar els premis 

extraordinaris de doctorat i organitzar un tribunal. 

Pren la paraula el professor Gonzalo Pontón, coordinador del Doctorat de Teoria de la literatura 

i literatura comparada, per proporcionar les següents informacions: hi ha 17 matriculats (2 més 

de la quantitat màxima); s’han depositat 7 tesis i s’han llegit 6; en general, s’arriba al cinquè 

seguiment, fet que ha de moure a la reflexió. Degut a la pandèmia, el procés d’acreditació 

previst per al programa s’endarrereix fins el novembre de 2021, la qual cosa permetrà una 

elaboració més assossegada dels informes. El Programa ha establert un protocol per tesi per 

compendi per publicacions, seguint el model del programa de Doctorat en Filologia Espanyola, i 

que està aprovat per la comissió doctoral. S’han concedit els Premis extraordinaris de doctorat 

fins 2017, però s’hi continua treballant.  Hi haurà seguiment doctoral al juliol, i el coordinador 

expressa la voluntat de convocar una jornada formativa de doctorat. 

 

7. Informació sobre Intercanvis i mobilitat  

El Director dona la paraula al coordinador d’intercanvis i mobilitat, el professor José Ramón 

López, qui informa que hi ha hagut una reducció en els estudiants estrangers: 12 IN estudiants en 

el primer semestre (17 el curs passat). La xifra d’estudiants OUT continua sent baixa: 3 candidats. 

 

8. Informació sobre Biblioteques  

El professor José Ramón López explica que s’han comprat llibres amb el pressupost del programa 

de doctorat, i que la Biblioteca d'humanitats ha potenciat la compra de llibres electrònics. També 

insta al professorat del departament a enviar-li les seves sol·licituds. 



 

9. Informació econòmica 

La Secretària del departament pren la paraula per presentar l’informe econòmic a 15-desembre-

2020 (document a Nebula). 

 

BALANÇ ECONÒMIC  

(DEPARTAMENT DE FILOLOGIA ESPANYOLA) 

[desembre 2020] Ingressos Despeses Saldo 

Fil. Espanyola 30340,21 30211 129,21 

Cànon Departament 7.270,86 € 0 7.270,86 € 

Overhead Dept. 19.144,82 € 0 19.144,82 € 

Cànon Escola Post 136,07 € 0 136,07 € 

 

Atesa la situació de restriccions en què ens hem trobat des de l’inici de la pandèmia, la partida de 

despeses més gran és la destinada a nous equipaments informàtics per al professorat i per als 

despatxos. La despesa real (encara no comptabilitzada en la seva totalitat) ha estat de 20284,3€, 

coberta amb els romanents del departament i del cànon de l’escola de postgrau (19.579€) i la 

partida que quedava per gastar dels Ajuts a la docència virtual que la UAB va subvencionar al 

juliol (705,30€). Tots els equipaments informàtics han estat lliurats al professorat, amb l’excepció 

de les bases de connexions, que estan reclamades. També s’han rebut les webcam sandberg que 

s’arrossegaven del mes de juliol i que per trencament d’estoc no hem rebut fins el desembre. 

La despesa s’ha destinat a: 

• Equipament UISAD per teletreball- 2 Equips portàtil lleuger HP EliteBook 830 G6   + 

2 bases de connexions Base HP USB-C G5+ 2 ratolins sense fils + 2 maletins transport + 

2 Monitors 23,8" HP EliteDisplay E243m LED 23,8" (1920x1080)  

• Peticions professorat crida octubre 2020- 3 Equips de sobretaula amb monitor lliurats 

i instal·lats. 3 Equips portàtils lliurats. 2 monitors 23,8" preparats per videoconferència 

Pendent i reclamada la base de connexions HP USB i ratolí sense fils. 

• Renovació despatxos- 9 Equips de sobretaula amb monitor lliurats i instal·lats.  S’han 

renovat els equips de 2 despatxos més amb la reubicació de 2 ordinadors de sobretaula de 

la UISAD.  

• Servei de préstec de portàtils:  

o 2 equips portàtils HP ProBook 640 G5.  



o 3 equips portàtils lleuger HP EliteBook 830 G6.  

o  3 maletins de transport.  

o 3 base de connexions Base HP USB-C G5_ Pendent i reclamades  

 

La secretària de Direcció informa dels ajuts per a activitats a realitzar durant l’any 2021, l’import 

de despesa dels quals puja a 1335,99 €. 

Els nous ajuts finançats a partir de l’octubre (darrer informe econòmic 29-09-2021) han estat: 

Jornadas, seminarios o ciclos de conferencias 

Beatriz Ferrús Antón, Elena Ritondale Pago de una conferencia en el marco de las "Jornadas 

de estudio sobre Relaciones Transatlánticas España-Italia-América Latina. II Edición" 

Cristina Buenafuentes de la Mata: Sufragar la conferencia “El Glosario de Términos 

Gramaticales de la Real Academia Española y la enseñanza de la gramática en Secundaria” de 

la profesora Edita Gutiérrez Rodríguez de la Universidad Complutense de Madrid 

Gloria Clavería Nadal: Organización del encuentro científico virtual "El diccionario académico 

en la segunda mitad del siglo XIX: evolución y revolución (DRAE 1869, 1884 y 1899)", 11 y 

12 de enero de 2021. 

 

Publicació impulsada per un grup de recerca  

Xavier Colomer Ribot: Autoría de una publicación "Las 'Voces' de Ramon Vinyes en el 

realismo mágico caribeño de colombia" 

Gloria Clavería Nadal: Publicación del libro "El diccionario académico en la segunda mitad 

del siglo XIX: evolución y revolución (DRAE 1868, 1884 y 1899)", M.ª Ángeles Blanco y 

Gloria Clavería (coords.): en la editorial Peter Lang. 

 

La secretària de Direcció informa de la despesa de 661,79€ en Transports i mudances, destinada 

al buidatge dels despatxos dels professors jubilats i a la reestructuració del seminari LALI, 

finançat amb el pressupost dels màsters del Departament, per disposar d’una aula multimèdia. 

 

Torn obert de paraules. No hi ha intervencions.  

 

10. Presentació i debat del document "Proposta de la Comissió de Professorat del 

Departament de Filologia Espanyola" 



 

El Director pren la paraula per presentar el document "Proposta de la Comissió de Professorat 

del Departament de Filologia Espanyola" (a Nebula). Recorda que la Comissió, aprovada en 

l’anterior consell de departament, estava integrada pels professors Beatriz Ferrús, Gonzalo 

Pontón i Ángel Gallego, i que un cop redactat el document, la feina de la comissió ha acabat. De 

totes les propostes, el Director vol aturar-se en el punt de “Sol·licitar la incorporació de tres 

contractes del programa Ramón i Cajal, a raó d'un per any.” per explicar als membres del 

consell què suposa per al departament la incorporació d’un RyC. Durant els 5 anys de vigència 

del contracte RyC, el Departament ha d'aportar menys de què suposa un A33 (8.706 € anuals). 

Als 5 anys, quan s'estabilitzi, si en aquell moment, la plantilla A del departament cobreix fins al 

80% de l'encàrrec docent (o menys), només cal cofinançar l'estabilització amb 0,7 A36 el primer 

any; però si està per sobre del 80% haurem d'aportar 1,75 A36 cada curs (mentre ens 

mantinguem per sobre del 80%). En aquest moment, la plantilla A cobreix el 61,88% de 

l'encàrrec docent, molt lluny del 80%, així que d’aquí 5 anys, si es manté aquesta situació, el 

cost serà 0,7 A36 el primer any. 

D’altra banda, s’ha de comprendre que el contracte RyC computa per la plantilla de l'àrea de 

coneixement des del moment en què s'incorpora, així que aquesta àrea baixa en el rànquing de 

convocatòries de professors lectors establert a la UAB. Pot perjudicar al professorat associats, 

perquè no sortiran places de Lector. Però cal tenir en compte que si l'estatut de personal docent 

s'aprova, tots els associats doctors passaran a temps complet. 

El Director informa que la propera convocatòria es tanca demà dia 15 de gener, per això, la 

urgència de discutir el document en el consell. També fa saber que en el moment que es tingui 

candidats RyC per al nostre Departament, es crearà una comissió ad hoc triada per les àrees sobre 

la conveniència d'acceptar el candidat. 

S'obre un torn de paraules. No hi ha intervencions. 

Es passa a l'aprovació.  

 

11. Aprovació, si s'escau, del document "Proposta de la Comissió de Professorat del 

Departament de Filologia Espanyola" 

El document s’aprova por assentiment. El Director transmet l’agraïment de l’equip de direcció i 

de la comissió. S’oferirà una plaça RyC en l’àrea: Literatura, Filología, Lenguas y Culturas 

antiguas. 

 

12. Aprovació, si s'escau, de la proposta de tribunal per a una plaça de Catedràtic de 

Teoria de la Literatura i Literatura Comparada  

El Director fa saber que el professor Gonzalo Pontón ha aconseguit la promoció en el concurs per 

mèrits rellevants de la UAB i li felicita per aquest motiu. També comunica que el Consell ha de 

ratificar la composició del tribunal, ja aprovada a la comissió executiva (10-12-2020) (Document 

a Nebula). 

La proposta s'aprova per assentiment. 



 

13. Aprovació, si s'escau, de la proposta de dues places de TU per a professors agregats 

de l'àrea de Llengua Espanyola  

Al document de la Comissió del Personal Acadèmic, de març de 2020, dins la línia estratègica de 

retenció de talent, es contemplava la possibilitat que els professors agregats acreditats passin a 

titulars. Davant aquest fet, es va celebrar una reunió de l’equip de Direcció amb els professors 

agregats del departament, on 2 d’ells van manifestar estar en disposició de fer-ho i voler fer-ho: 

la professora Cristina Buenafuentes i el professor Àngel Gallego. Ara bé, la promoció està 

subjecta a la taxa de reposició, per tant, hi ha un nombre limitat. Al 2020 només hi ha 32 places 

per a tota la UAB, i s’han rebut 51 peticions.  

El Director comunica que el Consell ha de ratificar la sol·licitud, ja aprovada a la comissió 

executiva (10-12-2020). 

La proposta s'aprova per assentiment. 

 

14. Torn obert de paraules 

La professora Beatriz Ferrús pregunta sobre els criteris de priorització i demana que l’equip de 

Direcció estigui atent a aquests criteris per tal que les àrees del departament no hi surtin 

perjudicades, en benefici de les ciències socials. 

El Director informa que la UAB encara no ha establert cap procediment de priorització i que ha 

de ser la Comissió de Personal Acadèmic qui els determini. El Director també fa saber que l’equip 

de Direcció recolza aquesta promoció i per tant agraeix a la professora Ferrús el seu comentari. 

 

No hi ha més intervencions. S’aixeca la sessió. 
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