
 
 

Acta de la Comissió Executiva del Departament de Filologia Espanyola 

8 d’octubre de 2021 

  

 

Assistents: Guillermo Serés, Cristina Buenafuentes, Jordi Julià, Marta Prat, María Jesús 

Machuca, Erica Carriet 

 

Reunió virtual per teams  

 

El director dóna informacio sobre la convocatòria de concursos per cobrir baixes i vacants.  

 

Hi ha hagut moltes incidències a la plantilla: permís maternitat Sònia Boadas, baixa mèdica 

Fernando Valls; baixa Antonio Rivas, per incorporar-se a les llistes de Secundària (a la docència 

de primer semestre, Bienvenido Morros assumeix la situació amb una compensació econòmica 

per hores extraordinàries). Baixa Ester Lázaro que ha aconseguit una plaça Juan de la Cierva per 

incorporar-se a la universitat de Alcalá de Henares. Acabarà el primer semestre. 

 

Dues places dotades i codificades que són les que sortiran a concurs a l’àrea de literatura. 

Per docència de literatura comparada, es convoca una plaça a l'àrea de Teoria de la literatura. 

 

 

Els perfils i composició dels tribunals són els següents: 

 

Àrea: Literatura espanyola 

Perfil: Literatura espanyola 

Nº de places: 2 A36 

Identificador: -- 

 

Titulars: 

Guillermo Serés Guillén (President) 

Montserrat Amores García (Secretària) 

Bienvenido Morros Mestres (Vocal) 

 

Suplents: 

Fernando Valls Guzmán 

Beatriz Ferrús Antón 

Ramón Valdés Gázquez 

 

 

Àrea: Teoria de la Literatura i Literatura Comparada 

Perfil: Literatura Comparada 

Nº de places: 1 A36 

Identificador: -- 

 

Titulars: 

Gonzalo Pontón Gijón (President) 

Meri Torras Francès (Secretària) 

Antonio Penedo Picos (Vocal) 

 



Suplents 

María José Vega Ramos 

Jordi Julià Garriga 

David Roas Deus 

 

 

 

S’aprova per assentiment. 

 

Torn de paraules 

 

El coordinador de titulació comparteix informació sobre diferents incidències a la docència del 

grau. 

 

El director informa sobre la reunió amb vicerrector sobre la convocatòria RyC. El departament 

havia acordat oferir una plaça a la convocatòria RyC. El professor Giuseppe Marino (actualment 

Juan de la Cierva, al dept Traducció) ha aconseguit el número 2 a l’àmbit de filologies. El 

director es compromet a informar a l’àrea de Literatura Espanyola i al departament. És un 

compromís de recursos, perquè hi ha una consolidació de la plaça a literatura espanyola. D’altra 

banda, és un investigador molt potent en captació de recursos de projectes. 

El director passa a informar de la reunió que el rector ha convocat per als directors de 

departament d’Humanitats. No hi ha ordre del dia, però té a veure amb una proposta de canvi en 

el model de dedicació acadèmica del professorat. El director resumeix la intervenció del rector 

al consell de govern sobre la preocupació per la docència reduïda del professorat UAB i la 

manca de finançament. Proposava modificar el model de dedicació de manera temporal: un 

augment al mínim de 18 crèdits. Conseqüència directa en la reducció del nombre d’associats. 

Aquest estalvi aniria a crear places de professorat permanent. Segons el rector, en 3-4 anys la 

situació deficitària es revertiria. 

Es comenta que la universitat ha crescut en burocratització, i això exigeix més dedicació per 

part del professor, la qual cosa justifica amb escreix la reducció per càrrecs de gestió. 

El coordinador de titulació accepta la possibilitat d’augmentar docència, però també demana 

suport a la gestió. 

No hi ha més intervencions. 

S’aixeca la sessió. 
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