
 

Acta de la Comissió Executiva del Departament de Filologia Espanyola 

10 de febrer de 2022 

Assistents: Lourdes Aguilar, Cristina Buenafuentes, Cecilio Garriga, Guillermo Serés, María Jesús Machuca, 

Antonio Ríos, Erica Carriet 

Excusats: Jordi Julià, Marta Prat, Sandra Assens 

Ordre del dia 

1. Informe de l’equip de direcció. 

2. Valoració de les sol·licituds a la convocatòria ICREA sènior 2022 i concessió de l’aval del 

Departament a la candidatura més competitiva. 

3. Torn obert de paraules. 

1. Informe de l’equip de direcció  

El Director informa de la convocatòria de noves places de lector gràcies a la política d’augment de dedicació 

acadèmica a la UAB: es convocaran pròximament una plaça de lector de l’àrea llengua i una de l’àrea de 

literatura. 

El Director comunica la retirada del departament del programa Ramón y Cajal i exposa les raons. Han canviat 

les condicions de incorporacions dels becaris RyC, i el cost que suposa per al departament. La llei no estableix 

el compromís d’incorporació a la plantilla una vegada acabada la beca RyC, però la UAB sí manté aquest 

compromís, tot i que amb condicions restrictives: si un departament es postula com a receptor d’una beca 

RyC, la plaça compromesa per al candidat es congela fins saber si hi ha una incorporació. Si finalment no 

s’incorpora cap candidat, la plaça es desbloqueja, però amb efectes immediats impedeix que les places que li 

pertoquen al departament per dèficit de plantilla es convoquin. En conclusió, s’hauria bloquejat la plaça de 

l’àrea de literatura durant un any, amb la contradicció que els candidats RyC que s’han posat en contacte amb 

la direcció són de lingüística. Per aquest motiu, el director va decidir retirar la petició d’incorporació d’un RyC 

al departament. En qualsevol cas, aquesta decisió no impedeix que un candidat s’hi incorpori al departament, 

perquè generalment hi ha vacants a departaments de la UAB que poden anar a d’altres. Va ser el cas de la 

Sònia Boadas que es va incorporar sense que el departament hagués demanat plaça. 

El Director passa a informar que les places de titularitat a les que concursen Cristina Buenafuentes i Ángel 

Gallego s’han reactivat, i que una vegada finalitzat els terminis de la fase de presentació de sol·licituds, hi ha 

un únic candidat. 

El Director continua informant sobre la reunió entre la degana de Lletres i els directors dels departaments de 

filologia pel tema de la unificació de la UISAD. El projecte segueix endavant. Es promocionen algunes de les 

persones i s’incorporen tres persones més. Els equips de direcció de Filologia catalana i Filologia espanyola es 

van oposar, però malgrat la resistència la unificació no s’ha aturat. S’han acceptat algunes de les 

reivindicacions exposades pels dos departaments: La UISAD es manté al mateix espai, i els tècnics 

informàtics (que donen suport només a catalana i espanyola) s’ubicaran al despatx d’arxiu i fotocopiadora; 

també es reivindiquen els espais que quedaran lliures després de la remodelació del primer pis. 



El Director informa sobre el procés de revisió de la planificació docent del curs 22-23. La principal novetat és 

que no hi haurà reunions amb la vicerectora. El fet que s’hagi reforçat la plantilla amb la incorporació de 

lectors al departament fa preveure que baixi el nombre d'associats. Per a les previsions de concursos, es pot 

comptar amb el 70% dels recursos del curs passat. Després s’acabarà d’afinar. Però el Director comunica que 

no està prevista la convocatòria de nous concursos. En relació amb la planificació docent, el Director recorda 

la importància de revisar les TPD perquè no és segur que després del ciberatac totes les dades s’hagin 

recuperat de forma correcta. 

La professora Cristina Buenafuentes informa que l’accés al TDP no és immediat via enllaç, sinó que és 

necessari instal·lar un programari (forticlient), i proposa que s’enviï un missatge a tots els membres del 

departament per a aclarir aquest punt. 

2. Valoració de les sol·licituds a la convocatòria ICREA sènior 2022 i concessió de l’aval del 

Departament a la candidatura més competitiva 

El Director comunica que està oberta la convocatòria ICREA Sènior, per a la incorporació d’investigadors de 

reconeguda trajectòria i internacionalització a un departament del sistema universitari català. A més del 

reconeixement de l’excel·lència del candidat, també és un reconeixement per al departament. 

L’equip de direcció ha rebut tres candidatures, i el departament, segons acord del consell de departament, 

avalarà només una d’elles. El director presenta una taula amb els mèrits de cada un dels candidats. Informa de 

la reunió amb els professors Angel Gallego i Gonzalo Pontón, avaladors de dues de les candidatures (L. López 

i N. Santiáñez, respectivament), que van acceptar que la decisió correspon a l’executiva. El fet de venir avalat 

per un SGR no és condició sine qua non. 

La Comissió Executiva del Departament de Filologia Espanyola acorda mantenir la decisió d’avalar un únic 

candidat a la convocatòria ICREA Sènior 2022.  

La Comissió Executiva destaca l’excel·lència investigadora de les tres candidatures que han arribat al 

departament, però coincideix en la necessitat d’aplicar un criteris, que són els següents:  

1) Trobar-se en la fase expansiva de la carrera (criteri d’avaluació recollit a la convocatòria ICREA Sènior) 

2) Haver concorregut (i guanyat en el millor dels casos) a convocatòries de beques i projectes competitius de 

caràcter internacional 

3) Demostrar projecció internacional 

4) Venir a enfortir àrees deficitàries del programa de doctorat del departament 

En funció d’aquests criteris, la llista prioritzada queda:  

• Giuseppe Marino 

• Luis López 

• Nil Santiáñez 

No hi ha intervencions al torn de paraules. S’aixeca la sessió.  

 

 

Lourdes Aguilar 

Secretària acadèmica 
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