
 

 

 

 

Acta de la Comissió Executiva del Departament de Filologia Espanyola 

7 d’abril de 2021  

 

Assistents: Lourdes Aguilar, Cecilio Garriga, Jordi Julià, María Jesús Machuca, Juan Rodríguez, Erica Carriet. 

Excusats: Sandra Assens, Cristina Buenafuentes, Antonio Ríos, M. Prat 

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

2. Informació de l'Equip de Direcció 

3. Aprovació, si s'escau, del tribunal d'una plaça d'associat A36 de l'àrea de Llengua espanyola 

4. Aprovació, si s'escau, del tribunal d'una plaça d'associat A36 de l'àrea de Literatura espanyola 

5. Aprovació, si s'escau, del tribunal d'una plaça d'associat A33 de l'àrea de Teoria de la Literatura i 

literatura comparada 

6. Aprovació, si s'escau, de la proposta per a una plaça de Lector de l'àrea de Literatura espanyola: perfil 

docent, perfil investigador i un membre titular i suplent de la Comissió. 

7. Torn obert de paraules 

1.  Aprovació, si s’escau, de les actes pendents  

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

actes de les comissions executives celebrades en data: 11-03-2020; 25-03-2020; 18-06-2020; 25-09-2020; 

07-10-2020, 29-10-2020, 09-02-2021, Els membres les han rebut per correu electrònic conjuntament amb la 

convocatòria i l’ordre del dia. 

2. Informe de l’Equip de Direcció  

El Director comunica que per ara es manté l’organització de la docència presencial a la facultat. 

Amb satisfacció, el Director informa que el professor Gonzalo Pontón ha guanyat el concurs a càtedra 

celebrat el 25 de març i expressa les seves felicitacions. 

Pel que fa a la programació del curs 2021-22, el Director informa de les reunions celebrades amb M. 

Carrasón i el vicerrector Morente. Les previsions eren bones per renovar els contractes professorat associat i 

van millorar després de la negociació on el director i el coordinador de titulació van assenyalar algunes 

imprecisions al càlcul de recursos: a) Canvis en l’assignació de recursos per errors en les assignatures 

optatives (nombre d’alumnes) i de literatura hispanoamericana (nou grau) a més de les assignatures a extingir 

del grau (metodologia); b) Assignatura d’Humanitats de l’assignatura Llengua Espanyola per comptar de 

forma anual l’assignació de recursos; c) Assignatures de màster: d) No estaven contemplades les jubilacions 
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de M. Aznar i J. Rodríguez. Com a resultat, s’ha passat de 29 a 33 contractes d’associats. Així que es pot 

renovar a tots els associats que han passat concurs i convocar tres places, una per cada àrea (Llengua 

Espanyola, Literatura, Literatura Comparada). 

 

S’obre torn de paraules 

La professora M. Machuca pregunta si es manté la plaça de professor associat depenent del premi ICREA del 

professor A. Gallego. El director diu que no, perquè es tracta d’una plaça amb recursos propis. Una vegada el 

contracte ICREA ha acabat, el concurs d’associat s’extingeix. 

El Director continua amb el seu informe. Comunica que s’ha posat en marxa un nou aplicatiu per al Pla 

Docent, que controlarà la càrrega docent i que en particular vigilarà que els professors associats no estiguin 

sobrecarregats d’hores. 

El Director informa de la sol·licitud del professor A. Rosell (Filologia Francesa) per adscriure’s al 

departament de Filologia Espanyola. Comunica que després de consultes amb l’equip de rectorat no veu 

viable el canvi. És un assumpte delicat que requereix el vistiplau del departament d’origen i el d’arribada, i 

que altera la distribució de recursos per àrees. 

El Director demana la conformitat de l’executiva. 

En aquest sentit, el professor Juan Rodríguez creu que si els companys de l’àrea no ho creuen convenient 

s’ha de respectar. 

La professora María Machuca afegeix que pot generar problemes en el pla docent, com és el cas del 

professor J. Llisterri. 

 

A continuació, el Director informa del resultat del concurs de la plaça de professor lector, que ha guanyat 

Sònia Boadas. També informa que la professora Sònia Boadas el primer quadrimestre estarà de baixa per 

embaràs. 

Queda per celebrar un segon concurs de professor lector. També fa saber d’un nou concurs de lector de 

Llengua Espanyola el curs vinent i de que hi ha moltes possibilitats d’aconseguir una plaça de lector de 

Literatura, després de les jubilacions d’alguns dels professors del departament, si no aquest curs, el següent. 

El Director passa a informar dels canvis en la normativa dels concursos. A partir d’ara no es convocaran 

places dins el programa Serra Hunter, que imposava una normativa més estricte en la composició del tribunal 

en comparació amb la normativa UAB. Per evitar distincions en les places, l’equip de govern ha modificat la 

normativa per unificar-la. El tribunal ha d’estar compost per 3 persones: el departament proposa 1 de l’àrea  i 

de l’UAB (actuarà com secretari); la facultat, a algú d’una universitat externa i per sorteig; el rector, el tercer, 

d’una universitat estrangera. Hi haurà una primera fase de selecció a partir del CV, i una segona fase, amb 

concurs. Pel que fa al perfil, permeten concretar-lo si està justificat (si coincideix per exemple amb la fitxa 

d’una assignatura de la memòria del grau, la denominació de l’àrea web of science…) 

El tribunal que s’aprova avui està fora de SH. 

 

S’obre un torn de paraules. 

El professor Juan Rodríguez està treballant en el pla docent i demana que el professorat expressi les 

desiderates. També recorda que encara no disposa dels horaris de la Facultat de Traducció. 

La professora María Machuca s’excusa per no haver contestat al correu de Juan Rodríguez i comenta que si 

el professor no diu res, es podria assumir que repeteix la docència del curs anterior. 

 

En un nou torn de paraules, el Director informa sobre la negociació dels càrrecs de gestió, que pot influir en 

l’assignació del pla docent. 

 

3. Aprovació, si s'escau, del tribunal d'una plaça d'associat A36 de l'àrea de Llengua espanyola 



 

 

El Director presenta la proposta de tribunal per a la següent plaça A36 Llengua Espanyola 

Perfil: Lengua española 

Nº de plazas: 1 A36 

 

Titulares: 

Carlos Sánchez Lancis (Presidente)  

Cristina Buenafuentes  (secretaria)  

María Machuca Ayuso (vocal) 

 

Suplentes: 

Dolors Poch 

Ángel Gallego 

Antonio Ríos Mestre 

 

 

S’aprova per assentiment. 

 

4. Aprovació, si s'escau, del tribunal d'una plaça d'associat A36 de l'àrea de Literatura espanyola 

El Director presenta la proposta de tribunal per a la següent plaça: A36 Literatura Espanyola 

 

Perfil: Literatura española 

Nº de plazas: 1 A36 

 

Titulares: 

Guillermo Serés (Presidente) 

Fernando Valls Guzmán (Vocal) 

Beatriz Ferrús Antón (Secretaria) 

 

Suplentes: 

José Ramón López 

Montserrat Amores 

Ramón Valdés 

 

S’aprova per assentiment. 

 

5. Aprovació, si s'escau, del tribunal d'una plaça d'associat A33 de l'àrea de Teoria de la Literatura i 

literatura comparada 

El Director presenta la proposta de tribunal per a la següent plaça: A33 Literatura Comparada 

Perfil: Literatura comparada 



 

 

Nº de plazas: 1 A33 

 

Titulares: 

María José Vega Ramos (Presidenta) 

Pere Ballart Fernández (Vocal) 

Jordi Julià Garriga (Secretari) 

 

Suplentes: 

Meri Torras Francés 

Gonzalo Pontón Gijón 

Antonio Penedo Picos 

 

S’aprova per assentiment. 

 

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

 

6. Aprovació, si s'escau, de la proposta per a una plaça de Lector de l'àrea de Literatura espanyola: 

perfil docent, perfil investigador i un membre titular i suplent de la Comissió Concurs lector 

Literatura Espanyola 

El Director obre un nou torn explicant les necessitats docents del departament en l’àrea de literatura 

espanyola: hi ha carències en literatura moderna i contemporània amb les jubilacions de M. Aznar i J. 

Rodríguez. L’equip de direcció va convocar una reunió amb l’àrea on es va acordar que el perfil docent i 

investigador serà: literatura espanyola moderna i contemporània. Ha de ser una matèria amb mínim de 12 

crèdits. En un següent pas, s’ha de decidir el barem i el membre del departament al tribunal. Pot haver-hi 

conflicte d’interessos en el membre del departament al tribunal, cosa que estava restringida a les places SH. 

Pot donar peu a impugnacions. Quan es tingui la llista de concursants s’actuarà en conseqüència. 

Els membres a proposta del Departament són 

 

La baremació dels criteris d’adjudicació de la plaça són: 

 

 

S’aprova per assentiment. 

 



 

 

S’obre un torn obert de paraules. 

El Director amplia la informació sobre el concurs de literatura espanyola. La facultat ha de proposar un 

membre de la universitat de Girona d’una àrea afí. Queda per saber el membre de la universitat estrangera. 

María Machuca pregunta pel calendari dels concursos d’associats. El Director mostra la planificació.  

 

 

S’aixeca la sessió. 

 


