
 
Acta del Consell de Departament de Filologia Espanyola 

Veure llista assistents (de forma presencial i telemàtica via teams) i excusats 

Ordre del dia: 

1.- Informació de la Direcció del Departament 

2.- Aprovació, si s’escau, del perfil i del membre del tribunal que correspon proposar al 
Departament, per a una plaça de Lector/Lectora de l’àrea de Literatura Espanyola. 

3.- Aprovació, si s’escau, del perfil i del membre del tribunal que correspon proposar al 
Departament, per a una plaça de Lector/Lectora de l’àrea de Llengua Espanyola. 

4.- Torn obert de paraules 

 

1.- Informació de la Direcció del Departament 

El director comença la seva intervenció amb un apartat de felicitacions, que considera 
imprescindible de transmetre, perquè les bones notícies han de gaudir de la suficient difusió: 

• A la professora Cristina Buenafuentes per guanyar la plaça de TU. El proper dia 7-3 
serà el concurs del professor Angel Gallego. 

• A Ester Lázaro i Giuseppe Pedote, per guanyar beques Margarita Salas. 

• A la Facultat de Filosofia i Lletres, per la reverificació positiva d’AQU: 5 graus 
combinats (anglès espanyol, català-espanyol) i grau Filologia Francesa. 

El director passa a informar sobre les incorporacions de nous docents a la plantilla del 
departament per diferents motius: baixes mèdiques; incorporacions a d’altres universitats o a 
secundària; motius personals. El director dona la benvinguda a tots els nous professors i 
professores. Expressa el seu agraïment per la seva implicació, perquè això ha permès 
començar el segon semestre pràcticament sense incidències. 

Informació sobre les accions per a la captació de talent 

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.  

Al fil de les accions proactives que el departament impulsa per a la captació de talent, 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 va rebre tres candidatures, i el 
departament, segons acord del consell de departament, avalarà només una d’elles. La 
Comissió executiva va prioritzar les candidatures i va decidir avalar a Giuseppe Marino. 

Informació sobre la UISAD 

El Director continua informant sobre la reunió entre la degana de Lletres i els directors dels 
departaments de filologia pel tema dels canvis a la UISAD, com a estructura administrativa 
fusionada amb Filologia Anglesa i Filologia Francesa. Tot i les reticències dels equips de direcció 
de Filologia catalana i Filologia espanyola, el projecte segueix endavant. S’han acceptat algunes 
de les reivindicacions exposades pels dos departaments: La UISAD es manté al mateix espai, es 
promocionen algunes de les persones de l’actual UISAD 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. 

Informació sobre el ciberatac 

El director passa a parlar de l’estat dels equipaments informàtics després del ciberatac. Ja 
s’han configurat els equips de l’administració. Estava prevista una renovació urgent de tot els 
equipaments, però no ha estat així. És el departament qui ha assumit la renovació, amb una 
crida que va fer a tot el professorat per proporcionar a tothom qui ho necessités nous 
ordinadors, portàtils i equips de sobretaula. En aquests moments, s’han rebut noves 
sol·licituds per disposar de pantalles i d’altres perifèrics als despatxos. L’equip de direcció està 
revisant l’estat de comptes del departament, amb la intenció de reservar una partida per 
acabar de satisfer les necessitats dels professors i professores, amb complements i/o nous 
equipaments. 

El Director recorda que s’ha obert la convocatòria d’una avaluació de trams de docència per al 
professorat permanent fins el 18-03. Anima a fer la sol·licitud i ofereix ajuda a qui ho necessiti. 

Informació sobre docència 

En el capítol de Docència, el director informa que el coordinador de titulació amb el suport 
dels caps d’unitats ha iniciat l’elaboració del pla docent del curs 2022-23.  Fa una crida al 
professorat per revisar la TDP, perquè del còmput total de la dedicació depèn els recursos 
assignats.  

La nova política de professorat de la UAB, (increment de dedicació acadèmica del professorat 
permanent amb la finalitat de poder treure noves places de lector), té com a conseqüència que 
per fer les previsions, es pot comptar només amb el 75% del professorat associat del curs 
passat. En el cas del  nostre departament, amb una dotació de 33 associats A3-6 (unitat del 
rectorat: 18 crèdits) el curs passat, el 75% correspon a 25 associats A3-6. Ara bé, com alguns 



dels associats són A3-3 (9 crèdits), al departament hi treballen 44 professors/professores 
associats.  

El director creu que la renovació està assegurada en el cas dels professors amb concurs, però 
que s’haurà d’esperar a l’elaboració del pla docent del departament per saber quines 
necessitats de docència es generen. L’equip de direcció voldria renovar tots els contractes, 
però el compromís de la universitat és per un curs i no es pot avançar més en aquesta línia. La 
contrapartida és que hi ha noves places de lector, per això, anima a tots els professors 
associats a acreditar-se. 

El vicerectorat de personal acadèmic ha informat que no es reconeixeran en el pla docent la 
dedicació a tesis doctorals dels professors associats. 

 

Torn de paraules. No hi ha intervencions. 

Informació sobre convocatòries de noves places 

La política de rectorat ha permès convocar 87 places al campus que s’han assignat als 
departaments i àrees de coneixement en funció del dèficit de plantilla (diferència entre el 
nombre d’hores que una àrea té encarregada i el nombre d’hores que pot donar el professorat 
permanent d’aquesta àrea). 

• L’àrea de literatura té un dèficit de -27,24.  

• L’àrea de llengua: -17,85 

• Teoria de la literatura: -1,77 

S’han convocat 2 places de lectors: una de literatura, i una de llengua. 

En els propers anys, seguiran sortint places. El director comunica que a partir d’una simulació 
es preveu que, a més de les ja convocades, durant tres anys, sortiran places de literatura; i 
durant dos anys, de llengua.  

2.- Aprovació, si s’escau, del perfil i del membre del tribunal que correspon proposar al 
Departament, per a una plaça de Lector/Lectora de l’àrea de Literatura Espanyola. 

El Director explica la composició dels tribunals: El rector nomena al president i suplent, d’una 
universitat estrangera; el departament proposa al secretari, que ha de ser de la UAB; la 
facultat proposa a una persona d’una àrea afí de la universitat que sigui designada a partir de 
sorteig. 

Es sotmet a votació: 

• Perfil: Literatura Hispanoamericana 

• Secretària: Beatriz Ferrús (titular), Guillermo Serès (suplent) 

S’aprova per assentiment. 

 



3.- Aprovació, si s’escau, del perfil i del membre del tribunal que correspon proposar al 
Departament, per a una plaça de Lector/Lectora de l’àrea de Llengua Espanyola. 

Com a part de la negociació, es va acordar la condició que el perfil s’havia de definir de forma 
obligatòria d’acord amb el currículum dels professors associats acreditats del departament.  

Es sotmet a votació: 

• Perfil: Lengua espanyola: Norma i variació 

• Secretària: Margarita Freixas (titular), Carlos Sánchez (suplent). 

S’aprova per assentiment. 

El director agraeix als implicats la seva bona disposició. 

 

4.- Torn obert de paraules 

Sol·licita la paraula la professora Margarita Freixas, que vol agrair al departament l’informe 
detallat i la gestió dels contractes de professors associats en temps de ciberatac. 

El director creu que malgrat les dificultats ha estat una experiència grata entrevistar-se amb 
persones de molta vàlua i reitera l’agraïment a tot el col·lectiu de professors associats. 

Demana la paraula la professora Maria Lluïsa Hernanz. Expressa la seva preocupació per la 
subàrea de sintaxi, que es troba deficitària, i per la intervenció dels sindicats en la política de 
professorat. La pregunta és si en algun moment es podrà recórrer a persones que no treballin 
dintre del departament per cobrir determinades àrees de docència. 

El director expressa el problema que suposa la pèrdua de talent i experiència dels professors 
que es jubilen. La condició dels sindicats d’establir un perfil ajustat als professors associats que 
ja hi treballen al departament no s’hauria de repetir en principi per no afectar sempre a la 
mateixa àrea. Recorda que les places de lector són per docència. El Director creu que si sortís 
la propera convocatòria amb el mateix condicionant s’hauria de negociar.  

No hi ha més intervencions. S’aixeca la sessió. 

 

Bellaterra, 01-03-2022 
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