
 

 

Acta de la Comissió Executiva del Departament de Filologia Espanyola 

10 de desembre de 2020 

 

Assistents: Lourdes Aguilar, Cristina Buenafuentes, Cecilio Garriga, Jordi Julià, María Jesús 

Machuca, Antonio Ríos, Juan Rodríguez, Natalia Terrón 
 

Excusats: Sandra Assens, Marta Prat 

 

Ordre del dia: 

1. Informació de la UAB  

2. Informació de la Facultat  

3. Informació del Departament  
4. Informació de les Unitats  

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

de la Literatura i Literatura Comparada  
6. Aprovació, si s'escau, de la proposta de dues places de TU per a professors agregats de 

l'àrea de Llengua Espanyola  

7. Torn obert de paraules 

 
S’arriba a l’acord de començar pels punts sotmesos a votació. 

 

1. 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 informa sobre la plaça de càtedra que aconseguit el professor Gonzalo Pontón en la 

convocatòria de càtedres per mèrits rellevants per professors acreditats. Els membres de la 

comissió aproven per assentiment la composició del tribunal. 
 

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

l'àrea de Llengua Espanyola 

 

El Director informa sobre l’oferta d’ocupació pública de 2021, segons la qual la Generalitat ha 

permès que es convoquin places subjectes a taxa de reposició. Aquestes places es convocaran per 
als professors agregats que disposin de l’acreditació com a professors titulars. Hi ha una previsió 

de 32 places i els departaments han demanat 51. En el cas que hi hagi més peticions que places, 

hi haurà un concurs intern de mèrits rellevants per decidir. El Director informa que és un concurs-

oposició lliure, on es pot presentar qualsevol professor acreditat. 
 

L’equip de Direcció va convocar una reunió dels professors agregats per informar-los i recolzar-

ne la promoció. Els professors Cristina Buenafuentes i Angel Gallego van sol.licitar la plaça i el 
departament ho va gestionar. El Director informa que el departament ha de comprometre els 

recursos de tres professors A3-6. 

 
Per continuar amb el procés, un organ executiu del departament ha d’acordar la sol.licitud al 

Vicerrectorat. 

 

Els membres de la comissió aproven la proposta per assentiment. 
 

3. Informació de la UAB 

El Director informa sobre els resultats de l’elecció a nou rector on va quedar proclamat el 
catedràtic d’enginyeria química Javier Lafuente. Per sectors, en el sector A han votat 868 electors 

(un 67,44% del total), amb 674 vots al candidat; al sector B, 612 (un 20,39%), amb 432 vots al 

candidat; al sector C, 2.117 (un 6,62%), amb 1.336 vots al candidat; i al sector D, 808 (un 

37,92%), amb 428 vots al candidat. 
El Director fa esment als membres de l’equip rectoral amb qui el departament haurà de tenir més 

relació i expressa la seva bona disposició a col.laborar-hi: Paco Morente, com a Vicerrector de 



 

 

Personal Acadèmic; María Valdés, Vicerrectora d’Estudis i Innovació Docent, Maite Carrassón, 

Vicerrectora de Qualitat i Acreditació. 
El director informa sobre la reunió de la CPA per a l’oferta d’ocupació 2021: la taxa de reposició 

és del 74% (esperant que arribi al 80), hi ha 12 places RyC; 38 places TU; 22 places AGR i 2 

investigadors permanents. Les 38 places TU seran per: 1 Lector; 32 transformacions AGR a TU; 
4 per a mèrits rellevants. Les 22 places AGR seran per: 8 Lectors i 20 per a mèrits rellevants, 

reservant 4 per altres supòsits. El director també informa que hi haurà promocions d’associats a 

TU. 

Pel que fa a la Covid, el director recorda que hi ha una pàgina web amb totes les informacions 
actualitzades, i que fins l’11 de gener es prorroguen les mesures que ja coneixem. 

El director informa sobre diverses reunions dins el marc de l’alliança A4U, amb partners de 

Namibia, Botswana i Vietnam. 
 

4. Informació de la Facultat 

El Director informa sobre les dades de matrícula als diferents graus, i expressa la seva satisfacció 
per l’èxit de matrícula en els graus on intervé el departament. 

En aquest punt, intervé la professora María Machuca per informar del bon resultat de la matrícula 

del grau espanyol-xinès (40 places amb 41 sol.licituds), tot i que també s’han fet paleses 

dificultats, perquè hi ha 17 alumnes xinesos sense domini d’espanyol, donant per tant problemes 
tant en la docència en xinès com de en espanyol. S’està treballant en la modificació de la memòria 

de grau, per incorporar una Prova d’aptitud per alumnes estrangers. 

El Director comunica el malestar general en la facultat per la virtualització de la docència. Les 
facultats més perjudicades són les d’Economia i de Lletres. El Director transmet el missatge del 

deganat que considera el retorn a la presencialita un tema central. 

El Director passa a informar sobre el nou model de càrrecs de gestió. No respon a la realitat del 

nostre departament. El nou model restringeix la possibilitat d’acreditar el càrrec si no hi ha 
correspondència amb una compensació (retribució, rebaixa docent, punts de gestió). A la pràctica 

és molt restrictiu. Els departaments poden assumir la rebaixa (1 cr, 0,5 cr) amb recursos propis 

per tal que hi figurin en la llista de càrrecs. 
El Director continua parlant sobre la financiació de la biblioteca de la facultat: hi ha un 15% 

dotació de despesa en bibliografia. Cal revisar la llista de suscripcions. 

El Director informa sobre la convocatòria de Premi a l’excel.lència Docent. El Departament pot 
proposar candidatura i anima a fer-li arribar propostes. 

 

S’obre un nou torn de paraules 

La professora M. Machuca insisteix que la càrrega docent de les unitats no arriba als 10 professors 
a temps complet que permet acreditar el càrrec de coordinador d’unitat. Però demana que es trobi 

la manera de continuar acreditant el càrrec de coordinació d’unitat. 

El Director confirma que és necessari que la universitat tingui constància del sistema de càrrecs 
de gestió. El campus és molt variat i la regularització és complexa. La única manera de deixar 

constància és una rebaixa docent mínima. 

 
5. Informació del Departament 

 

El Director informa de la reunió amb els professors associats el propassat dimarts 1 de desembre 

per tal de mantenir les vies de comunicació obertes. Aquesta reunió va tenir una bona acollida per 
part del professorat. 

El Director comunica la distribució de nous recursos per compensar dedicacions docents 

excesssives: contractació de 4 professors associats A3-6 per al segon semestre amb efectes 1 de 
febrer (Natalia Terrón, Pilar Colomina, Laura Pache, Miriam Ruiz). 

També s’ha de preveure la sustitució de la docència (també supervisada: treballs TFG al grau de 

Traducció) de la professora Catalina Insausti per baixa per maternitat. 

El professor Antonio Ríos intervé per oferir ajuda en l’organització de la docència del segon 
semestre. El problema vé per la via dels TFG, que són annuals, i amb uns temes que van acordar 



 

 

la professora i els estudiants. En aquest sentit, el professor Antonio Ríos expressa un cert malestar 

perquè la professora Catalina Insausti es va comprometre amb uns TFG, de caràcter anual. 
 

El Director comunica les noves contractacions en el programa Juan de la Cierva: grup GEXEL i 

grup María José de la Vega. 
 

El Director informa que s’està celebrant el concurs dins el programa Serra Hunter per a una plaça 

de lector. 15 candidats han passat a la segona fase, 3: Sonia Boadas, Daniel Fernández, Teresa 

Pellisa. 
 

S’ha de convocar un altre concurs per a l’àrea de Literatura Espanyola. 

 
El Director informa sobre les propostes de la Comissió d’estudi de la plantilla. S’inclouran les 

mesures en un document per a tot els membres del departament, que han de ser sotmeses a 

aprovació. Les línies estratègiques són: 3 contractes RyC (1 per any); recolzar que el professorat 
associat acreditat passi a titular; intentar contractar Tècnic Suport a la Recerca amb cofinançament 

dels SGR; competir por la unitat d’excel.lència Maria de Maeztu. 

 

S’obre un nou torn de paraules. 
La professora María Machuca intervé per proposar que al document figurin les conseqüències a 

llarg termini. Per exemples, les places RyC s’han de transformar en una plaça, i com no se sap 

l’àrea, pot augmentar la plantilla d’una àrea de coneixement, i pot desequilibrar les àrees del 
departament. També pregunta per la plaça de Josep Hornos, si es pot reconvertir en suport a la 

recerca. 

 

El Director admet que el debat és obert. 
La professora María Machuca proposa esperar per veure com queda el lector de Llengua 

Espanyola l’any 2022. Però el Director informa que la convocatòria RyC és del 2021. 

 
El director passa a informar sobre el màster de Formació del professorat.  

 

El director informa sobre la situació del LALI destinat al nou espai multimèdia (provisió 5000 
euros provinents del màsters). El compromís és que abans de Nadal l’espai quedi lliure per tal 

que s’acondicioni (operaris, pintura, etc). 

 

 
La Secretària del departament pren la paraula per informar que la gestora departamental enviarà 

un informe econòmic actualitzat per correu electrònic als membres de l’executiva. 

 
La Secretària del departament informa sobre els nous equipaments informàtics. La despesa ha 

estat de 20284,3€, coberta amb els romanents del departament (19.579€) i la partida que quedava 

per gastar dels Ajuts a la docència virtual que la UAB va subvencionar al juliol (705,30€). 

 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- Equips de sobretaula amb monitor lliurats i 

instal·lats (Joseph García Rodríguez, Margarita Freixes, Carme de la Mota). Pendent la base 

de connexions HP USB i ratolí sense fils de Lourdes Aguilar. 

 Renovació despatxos- 9 Equips de sobretaula amb monitor lliurats i instal·lats. 

 Servei de préstec de portàtils: 

o 2 equips portàtisl HP ProBook 640 G5. Lliurats. 

o 3 equips portàtils lleuger HP EliteBook 830 G6_ Pendent d’entrega pel 03/12/ 

o 3 maletins de transport. Lliurats 
o 3 base de connexions Base HP USB-C G5_ Pendent d’entrega.  

 



 

 

6. Informació de les Unitats 

El Director cedeix la paraula als caps d’unitat. En absència de la professora Marta Prat, de baixa 
mèdica, el Director informa sobre la facultat de Ciències de l’Educació, on la docència es 

desenvolupa amb normalitat. La situació de Traducció ja s’ha comentat. Tampoc hi ha canvis en 

la docència en la facultat de Ciències de la Comunicació. 
 

Cristina Buenafuentes pren la paraula per informar sobre el programa de Doctorat.  

 

• Hi ha 13 alumnes de nou ingrés (de 15 possibles: alguns estudiants estan a l’espera de la 

resolució de beques) S’han llegit 12 tesis: 2 amb doctorat internacional. 10 tesis llegides 
després del tercer seguiment. La professora Cristina Buenafuentes creu que s’ha de 

valorar i corregir la demora en la lectura (tercer i quart seguiment). També informa sobre 

la dificultat en la tramitació de la reverificació de l’acreditació. 

• La professora Cristina Buenafuentes exposa les despeses del pressupost de doctorat 
(abans del tancament exercici 2020): Jornada formativa; Llibres per a doctorands; 

Pagaments per a participació de membres als tribunals externs a les lectures de tesis. 

• La professora Cristina Buenafuentes informa que si es mantenen les restriccions, i la 

defensa de la tesi vol fer-se virtual, l’escola de Doctorat demana que la sol.licitud s’envíi 
un mes abans, argumentant que és impossible fer-la presencial. L’escola manifesta una 

preferència per la semipresencialitat.  

• La professora Cristina Buenafuentes informa sobre la convocatòria del premi 

extraordinari de Doctorat. S’haurà de constituir un tribunal amb tres membres del 

programa de doctorat (sense conflicte d’interés amb els doctors) abans de l’11 de maig 
de 2021. 

 

El director pregunta sobre la menció internacional. La professora Cristina Buenafuentes informa 
que l’alumne pot demanar una estada virtual, justificant la implicació (participacions en 

seminaris, etc.) i ha de passar per la Junta Permanent per tal que ho aprovi.  

 
El professor Jordi Julià, coordinador del Màster en Literatura Comparada: Estudis Literaris i 

Culturals informa que no hi ha cap novetat. Les classes virtuals es desenvolupen amb normalitat. 

 

No hi ha cap altra intervenció. S’aixeca la sessió.  

  

  

  

  

  

Lourdes Aguilar 

Secretària acadèmica 
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