
 

Acta del Consell de Departament de Filologia Espanyola 

 

Excusats: Joseph García, Fernando Valls, Joaquim Llisterri, Laura Muñoz, Meri Torras, Dolors 

Poch, Carme de la Mota, Mallorie Irene Labrousse, Bienvenido Morros Mestres 

Assistents i participants a la reunió teams: veure full de signatures  

 

Ordre del dia 

 

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

2. Informació general de la Universitat i la Facultat de Lletres 

3. Informació del Departament 

a. Concursos de professorat 

b. Informació sobre la UISAD 

c. Informació sobre estudis (graus i postgraus) 

d. Informació sobre Intercanvis i mobilitat 

e. Informació sobre Biblioteques 

f. Informació econòmica 

4. Aprovació, si s'escau, del pla docent del curs 21/22 

5. Aprovació, si s'escau de la proposta d'emeritatge del professor M. Aznar  

6. Aprovació, si s'escau de la renovació de l'emeritatge de la professora M. L. Hernanz i del 

professor C. Subirats.  

7. Aprovació, si s'escau de la proposta de la sol·licitud de la professora Carme Riera com a 

professora honorària.  

8. Altres informacions 

9. Torn obert de paraules 

Documentació penjada a Nebula 

• Informe econòmic 

• Actes de les darreres reunions 

• Documents relatius a la sol·licitud d’emeritatge  del professor M. Aznar; de renovació de 

l'emeritatge de la professora M. L. Hernanz i del professor C. Subirats; sol·licitud de la 

professora Carme Riera com a professora honorària 

• Pla Docent 2021-22 

 

 

 



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

El Director es disculpa pels problemes tècnics per començar la reunió amb caràcter híbrid, 

presencial i per reunió teams. També es disculpa pels canvis d’aula. 

El Director sotmet a l’aprovació dues actes de consell departamental que havien quedat sense 

aprovar amb motiu de la crisi sanitària: l'última de l'any 2019 i l'extraordinària en què el 

professor Cecilio Garriga va ser escollit director de departament. També s’ha d’aprovar de 

manera ordinària l’acta del consell anterior. 

Així doncs s’han d’aprovar: 

• Acta Consell Departament 16-12-2019 

• Acta Consell Departament extraordinari 25-02-2020 

• Acta Consell Departament 14-01-2021 

S’aproven per assentiment. 

2. Informació general de la Universitat i la Facultat de Lletres 

El Director obre la seva intervenció amb un capítol de felicitacions: Margarita Freixas ha estat 

escollida com a degana de la facultat; Gonzalo Pontón va ser nomenat catedràtic el proppassat 

23-abril; Carme Riera ha rebut el Premio La Razón Elio Antonio de Nebrija. 

El Director comença el seu informe proporcionant la informació de la Comissió de Personal 

Acadèmic (CPA) del 27 d’abril. Es va ratificar l'acord de l'any passat sobre la flexibilitat dels 

criteris per a la contractació del PDI associat per al curs vinent. També s’obre la convocatòria 

del pas de AGR a TU. És important perquè hi ha dos professors del departament implicats. Va 

haver-hi 45 sol·licituds i s'espera que surtin 34-38 places. Ja es coneix la llista de priorització 

definitiva, i gairebé segur que surten els candidats del nostre departament en aquesta primera 

convocatòria de places perquè estan entre els 25 primers. S'espera que la convocatòria s’aprovi 

al pròxim Consell de Govern (8 de juliol) i es preveu que els concursos es puguin celebrar abans 

que acabi l'any. 

En aquesta CPA, es planteja la preocupació pel nombre de personal docent temporal. La 

paradoxa és que el nombre d’associats continua creixent per les necessitats docents, derivades, 

entre d’altres motius, de la reducció de docència per càrrecs de gestió al personal permanent. 

El Director continua informant que el programa Serra Húnter es troba en retrocés per motius 

econòmics. Abans el programa finançava el 100% de les places, i a partir d’ara només el 25%; 

també ha variat el temps del finançament. 

El Director passa a informar sobre l’oferta pública d’ocupació. Hi ha 84 noves places de 

professorat permanent a l’UAB, i el 15% es reserva per a la transformació de beques Ramón y 

Cajal i de Juan de la Cierva. 

El Director acaba el seu informe sobre la Universitat comunicant que ha estat aprovada la 

modificació del reglament PDI, i que s’han simplificat els tràmits de gestió de les sol·licituds de 

professorat emèrit i honorari. La CPA només ratificarà la resolució del departament, a diferència 

del què succeïa fins ara, quan tant el departament com la CPA havien d’aprovar les sol·licituds. 

 



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

2. Informació del Departament 

a) Concursos de professorat 

El Director introdueix el tema de la complexitat de la gestió del personal i dels recursos que 

genera el departament. La plantilla del departament té: 30 professors permanents, 37 associats, 

21 investigadors predoctorals, 3 postdoc JC, 1 Marie Curie i 4 professors ICREA. 

Com a novetats des del darrer Consell, comunica la jubilació del professor M. Aznar, que 

passarà a emèrit, si el departament ho vota en aquest consell i la jubilació voluntària del 

professor J. Rodríguez a partir del 4 de setembre. 

El Director fa saber que es podrà renovar les contractacions de tot el professorat associat. 

També comunica que la professora C. Insausti no renovarà el seu contracte sa partir de setembre 

per motius personals. 

El Director informa que s’han celebrat els tres concursos pendents de professor associat i 

expressa el seu agraïment a les persones que han format part dels tribunals. Mostra els resultats: 

Lengua Española (8): 1.- Teresa Cantillo. 2.- Jénnifer Bascuñana. 3.- María Bañeras 

Literatura española (4): Constanza Ternicier, Carlos Gámez Pérez, Alberto Cabello Hernández 

En literatura, cap dels candidats ha arribat a 60 punts. La plaça tècnicament ha quedat deserta. 

Teoría de la Literatura (9): Míriam Ruiz-Ruano, Andrea Pereira (57.85) 

El Director passa a informar sobre la plaça de Lector de l’àrea de Literatura Espanyola (Perfil 

Docent i Investigador: Literatura Espanyola Moderna i Contemporània). S’ha donat a conèixer 

els membres del tribunal que nomena la Facultat de Lletres i el Rectorat.  

• President/a: Veronica Orazi (Università di Torino) 

• Vocal: Francesc Roca Urgell (Universitat de Girona) 

• Secretari/ària: José Ramón López García (Universitat Autònoma de Barcelona) 

• President/a suplent: Alexis Grohmann (The University of Edinburgh) 

• Vocal suplent: Isabel Pujol Payet (Universitat de Girona) 

• Secretari/ària suplent: Beatriz Ferrús Antón (Universitat Autònoma de Barcelona) 

El Director informa que hi ha 9 candidats en la llista provisional i que el concurs es podria 

celebrar al juliol. La previsió és optimista, però s’intentarà arribar. 

El Director passa a informar de la concessió d’una beca predoctoral FPI/SDUR (Suport al 

Departament i Unitats de Recerca) al departament. Es tracta d’un programa per fomentar la 

capacitat investigadora dels departaments i és molt competitiu. La priorització és la següent, en 

funció de l’expedient acadèmic de l’alumne, donat que totes dues sol·licituds venen avalades 

per SGR: 1.- Astaiza Soriano, Nayat (8,19), 2.- Zarkovic, Marija (8,04). 

El Director tanca el capítol de plantilla i passa a debatre els càrrecs de gestió. Assenyala que 

d’acord amb la nova normativa no es pot nomenar cap càrrec sense alguna compensació: 



compensació econòmica, reducció de docència o assignació de punts de gestió. Donat que 

aquestes compensacions són recursos limitats, en ocasions queda molt fragmentada la 

compensació: per exemple, 1 crèdit de reducció en el cas dels coordinadors d’unitat. 

El Director esmenta la dificultat en cobrir el càrrecs del departament. Esmenta el cas del 

coordinador de titulació. Agraeix al professor Juan Rodríguez haver ocupat el càrrec durant 

aquest últim any, i es felicita que Guillermo Serés hagi acceptat l’encàrrec a partir de setembre. 

Expressa agraïment a tots dos professors, però creu que és un problema que seguirà. Fa una 

crida a tot el professorat permanent per implicar-se en la gestió. 

En aquest sentit, defensa una transparència en la informació sobre els càrrecs del departament. 

El Director organitza els càrrecs, i el repartiment de compensacions variables s’ha de renegociar 

cada any amb la facultat. Per tal que el professorat disposi de tota la informació, el Director 

ensenya la taula de retribucions: fixes (determinats per la UAB) i variables (negociables amb la 

facultat o el departament). 

Càrrecs de gestió del Dpt. de Filologia Espanyola 

Càrrec 

Fix / 

Variable 

Crèdits de 

reducció 

de 

docència 

Retribució 
Punts de 

gestió 

 F D F D F D 

Director de Departament (C. Garriga) Fix 12 5.521,04 6 

Secretària de Departament (L. Aguilar) Fix 5 2.968,00 2.5 

Coordinador de Titulació (Grau en Llengua 

Espanyola) (J. Rodríguez) 
Fix 8 4.117,54 4 

Coordinadora de Titulació (Estudis 

Socioculturals de Gènere) (M. Torras) 
Fix 8 4.117,54 4 

Coordinadora de Titulació (Grau de Xinès i 

Espanyol) (M. Machuca) 
Fix 8 4.117,54 4 

Coord. Màster en Lit. Comp. (J. Julià) V 5  2147.04  1  

Coord. Màster en Lleng. Esp. (…) (D. Poch) V 5  1022.75 1124.29 1  

Coord. Doct. de Fil. Esp. (C. Buenfuentes) V  3  2147.04  1 

Coord. Doct. de Tª de la Lit. (G. Pontón) V  3  1073.52  0.5 

Coord. Màster en Elab. Dicc. (C. Garriga) V     0.5  

Coord. Mínor d’Est. Hisp. (B. Ferrús) V 1      

Coord. Mínor d’Est. Lit. i Cult. (J. Julià) V 1      

Coord. d’Intercanvis (J. R. López) V 2      



Coord. del Dept. a la FCC (M. Machuca) V  1     

Coord. del Dept. a la FCE (M. Prat) V  1     

Coord. del Dept. a la FTI (A. Ríos) V  1     

Coord. del Dept. a la FFL (J. R. López) V  1     

Coord. de Pràctiques externes (S. Boada) V  2     

 

S’obre un torn de paraules. 

El professor Carlos Sánchez exposa tres comentaris. Primer, la política de contractació de 

professorat associat amb una altra feina principal fa descoratjador escollir a la millor persona i 

després trobar que el seu horari és incompatible amb la seva dedicació principal. A la Facultat 

de Lletres només hi ha classe els matins i les assignatures no sempre ocupen una franja horària 

única. Els horaris són difícils de compaginar amb els horaris d’un professor de Secundària. 

Segon, respecte a la constitució dels tribunals de les places, creu que no és bo que el sistema SH 

s’hagi traslladat al sistema de places de tota la universitat, amb un sorteig d’un dels membres 

del tribunal entre totes les universitats espanyoles. Demana que això es parli a Consell de 

Govern. 

Tercer, respecte la gestió. Hi ha poc personal permanent, i el departament no pot funcionar si 

una part del personal no fa gestió. I fora del departament també s’ha de ser present. Agraeix als 

professors Juan Rodríguez i Guillermo Serés la seva dedicació, però és un problema que s’ha de 

solucionar. Altres departaments fan torns. Insisteix que la dedicació d’un professor inclou: 

gestió, docència i recerca. 

La professora Montserrat Amores demana la paraula per afegir que no hi ha excuses per no fer 

gestió. No és una qüestió de capacitats, sinó una inversió de temps. 

El professor Omar Sanz intervé per preguntar si la plaça de lector s’ha convocat amb el perfil 

Literatura Espanyola Moderna i Contemporània perquè la normativa ho demanava.  

El Director aclareix que en aquestes places, no SH, es pot concretar el perfil i per les necessitats 

docents del Departament es va decidir aquest perfil. 

El professor Omar Sanz continua amb una reflexió sobre la gestió. Amb les xifres que ha 

mostrat el director (55% personal associat), és difícil trobar una solució. Mentre continuï aquest 

problema estructural, no canviarà la situació. 

El Director no vol parlar de falta de compromís en la gestió, però sí insisteix en la necessitat 

d’incloure la gestió com a part de la dedicació del professorat permanent. Està d’acord amb el 

professor Omar Sanz que es tracta d’un problema estructural, i les universitats catalanes són les 

que tenen un percentatge més alt de professorat associat. 

El professor Gonzalo Pontón abunda en el mateix tema. No parla de falta de compromís, i que 

s’ha de tenir en compte que la gestió es pot donar a d’altres nivells (extra departamental, 

recerca), sinó de la necessitat d’assumir una constant dedicació a la gestió. Subscriu el què diu 

el professor Carlos Sánchez: es podria assumir un sistema de torns en els càrrecs per tal 



d’organitzar les tasques. Posa com exemple al departament de Filologia Espanyola de la 

Universidad de Zaragoza, on s’ha demostrat que el sistema rotatori és bo per les trajectòries 

personals i acadèmiques dels professors. 

En segon lloc, introdueix una possibilitat de la que se n’ha parlat en d’altres reunions, que passa 

per la contractació d’un Tècnic de suport a la recerca del departament, compartit, per exemple, 

entre diferents SGR. 

En tercer lloc, fa una crida a la col·laboració. També introdueix el greuge existent en les 

compensacions que rep un coordinador de Doctorat de Tª de la Lit. en comparació amb el de 

Filologia Espanyola i demana que la situació es resolgui. 

El Director manifesta el seu acord amb el professor G. Pontón pel que fa a la possibilitat de 

contractar un TSR. Quant a la diferència en la retribució de la coordinació, recorda que aquesta 

descompensació també existia en els màsters, i que s’ha pogut equiparar enguany després de la 

negociació amb la facultat, perquè els màsters són competència de la facultat. El proper repte és 

equiparar els dos doctorats, un greuge difícil d’explicar. És una prioritat per l’equip de Direcció. 

El professor Gonzalo Pontón diu que potser és més immediata l’equiparació en punts de gestió. 

El Director aclareix que això depèn d’una bossa de compensacions, i és la Facultat qui ho 

distribueix. Reitera el seu compromís per solucionar-ho. 

La professora Yolanda Rodríguez intervé per dir que per a alguns professors no és una qüestió 

de desinterès, sinó de sobrecàrrega docent. En el seu cas, el potencial docent és de 840 hores. 

El professor Omar Sanz vol matisar les seves paraules i demanar disculpes, perquè no pretén dir 

que hi ha falta de compromís del professorat en general. Aprofita per expressar agraïment a les 

persones que ocupen i han ocupat càrrecs de gestió. 

El Director aclareix que són 240 hores les que un professor permanent ha de dedicar a la gestió. 

Es tanca el torn de paraules. 

El Director continua informant sobre la creació d’una càtedra de recerca “Gexel – Exilio 

literario republicano de 1939” impulsada pel grup GEXEL i el professor M. Aznar. També 

s’està gestionant un conveni amb GROC i amb Infoling. 

b) Informació sobre la UISAD 

El Director informa sobre la situació de la plaça de tècnic informàtic que s’ha de cobrir al 

departament. S’ha convocat concurs lliure, perquè el concurs intern va quedar desert, i hi ha 2 

candidats de bon perfil. El calendari contempla una prova el dia 21 i la resolució definitiva es 

publicarà el 16 de juliol. El Director creu que la persona que superi el concurs s’incorporarà al 

setembre.  

El Director fa saber que hi ha un pla de reconfiguració, una vegada més, dels serveis 

administratius de la universitat. La gestió administrativa de Filologia Espanyola ja es va unificar 

amb Filologia Catalana, i després de molts esforços per part dels equips directius, ara gaudeix 

d’una dotació de personal estable. En aquest moment, la universitat vol unificar les secretaries 

de totes les filologies. Tant la direcció de Filologia Catalana como la d’Espanyola s’hi oposen. 

El dia 21/juny ambdós directors van manifestar la seva oposició a una reunió amb el vicegerent 

on es va exposar la complexitat de gestió dels departaments: associats, projectes, grups de 



recerca. Si la unificació s’arribés a produir, s’ha demanat una promoció de les persones de la 

UISAD actual. 

La professora Margarita Freixas demana la paraula per felicitar al professor Aznar per la 

iniciativa de la càtedra Gexel i per expressar el suport de la facultat. 

c) Informació sobre estudis (graus i postgraus)  

El Director dona la paraula al coordinador dels estudis de grau, el professor Juan Rodríguez, que 

proporciona les següents informacions.  

• Es va presentar la candidatura de B. Ferrús al III Premi a l'excel·lència docent 2021 de 

la Facultat de Lletres on va guanyar, tot i que el premi a nivell de la UAB el va guanyar 

el professor Sergi Robles. 

• Al gener es va recuperar la presencialitat a primer. I tot que la situació va millorar a 

l’abril, l’equip deganal va decidir acabar el curs sense canvis. 

• No hi ha hagut incidències, apart d’algunes queixes per eximir-los de la presencialitat. 

Deganat va decidir que només es faria en casos justificats. 

• Tampoc hi ha hagut resistència amb els exàmens el segon semestre. 

• La Facultat ha cuidat especialment als estudiants de quart. El dia 18 de juny es va 

pronunciar una conferència sobre el futur professional adreçada als estudiants de quart. 

També s’està organitzant l’acte de graduació. 

• Al febrer es va celebrar la Jornada de Portes Obertes amb èxit d’assistència. 

• El pla docent està pràcticament tancat. El document es pot consultar a Nebula. Dona les 

gràcies a tots els professors per la seva col·laboració, i als coordinadors de les unitats i 

de les àrees. Com a criteris directrius, s’ha intentat respectar les demandes i necessitats 

horàries de cada professor, i sobretot, s’ha volgut que el professorat contractat no 

excedeixi les hores.  

• La novetat és que el proper curs s’implantarà el nou grau reformat. Implicarà docència 

alternativa. 

El professor Juan Rodríguez informa de les reunions amb delegats a l’abril, i al maig, amb el 

conjunt d’estudiants. Segueix informant que ara és el moment d’elaborar les guies docents i 

recorda que tot i ser obligatori que la guia aparegui escrita en anglès, a més de català i castellà, 

no hi cap suport per a la traducció a l’anglès. Passa a comunicar una nova reforma del grau 

reformat, perquè l’assignatura Tecnologies del llenguatge desapareix del mínor de lingüística 

per ser substituïda per Fonètica i Fonologia, la qual cosa implicarà una reforma de la memòria 

de grau. Finalment s’ha posposat un curs. També informa sobre la reunió amb estudiants de 

primer curs. Encara que hi va haver poca assistència, els estudiants, en general, estan bastant 

satisfets de com ha anat el curs. Està pendent la reunió de la comissió de Docència al juliol. Pel 

que fa a les enquestes, la participació del estudiants del grau se situa al 25% i es demana als 

professors que continuïn animant als estudiants per tal d’arribar al 30%. 

El Director dona la paraula a la professora María Machuca, coordinadora dels Estudis xinès-

espanyol. La coordinadora explica que només es va presentar una persona a la prova d’aptitud 

de castellà de dilluns 21 de juny, i que no ha aprovat. Hi ha convocada una reunió a la FTI per 



preveure modificacions del grau. Al fòrum de docència amb els delegats, els estudiants es van 

queixar que hi havia molt espanyol i poc xinès. En realitat, els crèdits són els mateixos. A partir 

de tercer, ja poden escollir itinerari. 

La professora Meri Torras ha excusat la seva absència. En el seu nom, el Director explica que 

acaba la primera promoció d’estudiants del grau, amb la incertesa de la reforma en què els graus 

de tres anys han de passar a quatre. 

El Director dona la paraula al professor Jordi Julià, coordinador del Mínor d’Estudis literaris i 

culturals, que destaca el nombre de inscrits. El dia 18 de juny se celebra la fira de mínors de la 

facultat i s’obrirà el segon periode d’inscripcions. Com a coordinador del màster oficial en 

Literatura comparada: Estudis Literaris i Culturals, informa que el curs s’ha desenvolupat amb 

normalitat, que es manté un bon fluxe de preinscripcions i que la docència serà virtual al primer 

semestre per passar a la presencialitat el segon semestre.  

En nom de la professora Dolors Poch, que ha excusat la seva absència, Jordi Julià informa del 

màster ELE. Les classes virtuals s’han desenvolupat sense incidències els dos semestres. El 

primer semestre del curs vinent serà no presencial. S’han rebut 149 sol·licituds, de les que 87 

han estat denegades; s’han preinscrit 62. 

El Director dona la paraula a la coordinadora del Doctorat de Filologia Espanyola, Cristina 

Buenafuentes, que proporciona les següents informacions: 

• S’ha enviat la proposta de concessió de premis extraordinaris que ha de ser ratificada a 

l’Escola de Doctorat; la cerimònia de lliurament serà al novembre. Agraeix la col·laboració dels 

comitès.  

• Estan ja convocades les comissions de seguiment doctorals pels dies 14 i 15 de 

setembre. Agraeix també al professorat implicat, a qui se li farà arribar tota la informació 

pertinent. Les comissions avaluaran la defensa oral de l’estudiant, l’informe del director i 

l’informe de l’estudiant, i tindran format telemàtic. 

• El proppassat 18 maig la coordinadora va participar en la fira virtual de màsters i 

doctorats. L’experiència no va ser gaire positiva (7 participants) per la manca de participació 

d’estudiants. 

• Agraeix la iniciativa de les jornades sobre literatura d’Amèrica organitzades per les 

professores B. Ferrús i E. Ritondale. 

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

i literatura comparada, per proporcionar les següents informacions: S’han llegit 6 tesis. 

Seguiment abans de l’estiu: 7 de juliol, per videoconferència. Expressa el seu agraïment a les 

persones que formen part de les comissions per la seva bona disposició. 48 doctorands, tot i que 

el programa té 60 matriculats. Data per destacar: baixes temporals i renúncies, un 18%, 

tendència a l’abandonament que s’ha incrementat i que preocupa al coordinador. Per això, s’ha 

organitzat una jornada de benvinguda i una sessió per als veterans. Hi ha una bona taxa de 

preinscrits, i la previsió és favorable (assegura que s’arribarà a 15). Encoratja iniciatives de 

professors com la de les professores  Ferrús i E. Ritondale i ofereix suport econòmic per part del 

doctorat. La pandèmia va endarrerir el procés d’acreditació un any. Si no hi ha canvis, al 

novembre es presentarà l’autoinforme i es continuarà amb el procés. Expressa agraïment a la 

Melina Rodríguez i a la UISAD. 

La professora Beatriz Ferrús, coordinadora del Mínor en Estudis de Gènere, vol donar les 

gràcies al professor que la va substituir a la fira de mínors, amb una assistència reduïda, però on 

diferents estudiants han expressat interès. S’ha detectat un problema de por davant 

d’assignatures d’altres departaments. 



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

Antonio Ríos, coordinador de la unitat de Traducció, que diu que el pla docent està tancat, 

queda pendent els TFG i les pràctiques externes. També està pendent una reunió amb el degà i 

el director per comentar els fòrums de docència de la facultat. El curs s’ha desenvolupat amb 

normalitat. 

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

Facultat de Ciències de la Educació. S’ha organitzat sense incidències la docència en els graus i 

en el màster de Formació del Professorat. Dona les gràcies a Marta Prat per la seva dedicació.  

La professora María Machuca no pot intervenir perquè ha hagut de sortir de la reunió teams. 

El professor J.R. López ha tingut un imprevist i no ha pogut arribar al consell, de manera que no 

pot oferir la informació sobre intercanvis i biblioteca 

f) Informació econòmica  

La secretària, la professora Lourdes Aguilar, pren la paraula per informar de la situació econòmica 

(informe a Nebula) i per comunicar que la situació econòmica és bona en el departament, després 

d’haver rebut el finançament depenent de la universitat i de la facultat. Comenta algunes de les 

despeses:  

 

 

Correspon a la despesa que quedava per comptabilitzar (Acta Consell 14-01-2021) dels 

equipaments informàtics que havien quedat pendent de lliurament: 3 equips portàtil lleugers HP 

EliteBook 830 G6; 3 base de connexions Base HP USB-C G5. 

DESPESA Ajuts per a activitats 2445,89 € 

Els ajuts del departament són automàtics, d'acord amb el que va ser aprovat el 2017, i no han de 

ser aprovats prèviament per l'Executiva, per tal d'agilitzar el procés de pagament i no haver de 

convocar executives expressament. L’Executiva i el Consell supervisen i ratifiquen la gestió 

econòmica dels ajuts. Els nous ajuts finançats a partir de gener (darrer informe econòmic 14-01-

2021) han estat: 

Jornadas, seminarios o ciclos de conferencias 

Pago de una conferencia del Máster de Humanidades y Patrimonio Digitales en 

el que participa el Departamento de Filología Española: Humanidades 

espaciales: Tecnologías, métodos y enfoques espacio-temporales en las 

humanidades digitales. 

Pago de una conferencia de MARIMON LLORCA, MARIA DEL CARMEN. 

Trobada cientifica virtual 'diccionario acadèmico' 

Pago de una conferencia de QUILIS MERIN MARIA, MERCEDES. Trobada 

cientifica virtual 'diccionario acadèmico' 

DESPESA  Equipaments informàtic 3.291,73€ 



Pago de una conferencia de BOLOGNESE, CHIARA Vidas migrantes y 

amores binacionales en curso 

Pago de una conferencia de TEDESCHI, STEFANO Francesco Tenori 

Montalto: traductor hispánico 

Pago de una conferencia de PONS RODRIGUEZ, MARIA DOLORES 

Pago de una conferencia de PLA FONT, MARIA CARMEN 

Pago de una conferencia de RUIZ CASANOVA, JOSE FRANCISCO La 

escritura del traductor 

 

Està pendent la donació per a Infoling (https://infoling.org), sol·licitada pel professor Carlos 

Subirats. La petició (de 150€) té una complexitat de gestió inesperada. Primer es va haver de 

tramitar una carta de suport per part del Director amb l’alta de l’associació a gestió econòmica. 

Ara demanen la signatura d’un conveni entre UAB i Infoling per poder fer efectiva l’aportació, 

que abans ha de passar per la Comissió d’Economia. 

DESPESA Subscripcions  1945,76€  

Correspon a la renovació de revistes de la Biblioteca d’Humanitats. 

DESPESA Transports i mudances  593,33€  

• Buidatge del seminari B11/288. 

DESPESA B11/288  2433,75€  

• Reestructuració punts de llum, punts de xarxa, paret pladur 

• De les despeses de pintura s’encarrega la Facultat. 

El Director comenta que vol canviar la forma d’organitzar l’economia, i intentar fer una previsió 

de despeses. 

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

3. Aprovació, si s'escau, del pla docent del curs 21/22 

El director agraeix la feina de Juan Rodríguez i sotmet a aprovació el pla docent del curs 21/22. 

S’aprova per assentiment. 

4. Aprovació, si s'escau de la proposta d'emeritatge del professor M. Aznar  

El director explica que a Nebula es poden consultar els documents que el professor M. Aznar ha 

presentat per la seva sol·licitud.  La Secretària pren la paraula per resumir breument la trajectòria 

acadèmica del professor M. Aznar i la seva previsió de recerca. 



S’aprova per assentiment. 

5. Aprovació, si s'escau de la renovació de l'emeritatge de la professora M. L. Hernanz i del 

professor C. Subirats.  

El director explica que a Nebula es poden consultar els documents que els professors Hernanz i 

Subirats han presentat per la seva sol·licitud de renovació de l’emeritatge.  La Secretària resumeix 

breument les memòries d’activitats i els plans de treball.  

S’aprova per assentiment. 

6. Aprovació, si s'escau de la proposta de la sol·licitud de la professora Carme Riera com a 

professora honorària. 

En el cas dels professors honoraris, el Director informa que el departament ha de subscriure una 

assegurança, de 300 euros l’any fins els 80 anys, i de 600 euros a partir dels 80 anys. La posició 

de l’equip de Direcció és avalar aquestes sol·licituds, perquè el departament es veu beneficiat, i 

en aquest moment, la despesa és assumible. 

El Director demana l’aprovació del Consell. 

La secretària destaca la projecció de la professora Carme Riera i resumeix breument el seu pla 

d’activitats. 

S’aprova per assentiment. 

S’obre un torn de paraules. 

La professora Beatriz Ferrús dona les gràcies a totes les persones que van participar en les 

Jornades.  

El professor Fernando Valls que ha excusat la seva absència, ha fet arribar al Director el seu suport 

a les propostes d’emeritatge dels professors M. Aznar, M.L. Hernanz, C. Subirats i a la proposta 

de professora honorària de C. Riera. 

El Director aprofita la seva última intervenció per desitjar un bon estiu. 

 

Es tanca la sessió.  
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