
 

Acta de la Comissió Executiva del Departament de Filologia Espanyola 

16 de maig de 2022 

Assistents: Lourdes Aguilar, Cecilio Garriga, Jordi Julià, Guillermo Serés, Antonio Ríos, Erica 
Carriet 

Excusats: Cristina Buenafuentes, María Jesús Machuca, Marta Prat 
 
 
Ordre del dia:  
 

1. Informació de l’Equip de Direcció 
2. Aprovació, si s’escau, de la proposta de perfil docent i investigador per a una plaça 

d’Agregat de l’àrea de Literatura Espanyola, amb identificador (AAG00574) i referència 
AL/22/552. 

3. Aprovació, si s’escau, de la proposta de dos membres per a la Comissió del concurs 
d’una plaça d’ Agregat de l’àrea de Literatura Espanyola, amb identificador 
(AAG00574) i referència AL/22/552. 

4. Torn obert de paraules. 
 
 
 
1. Informació de l’Equip de Direcció 
 
El director informa sobre la convocatòria de la UAB de places d’agregats per a professors 
associats amb acreditació. 
La professora Francisca Montiel ha obtingut una plaça de tres possibles a l’àrea d’Humanitats 
entre 10 candidats. En un principi es comptava amb dues places, però donat el volum de 
professors candidats, es va adjudicar la plaça per a professores, que és la que ha aconseguit 
Francisca Montiel. 
Avui venç el termini per a votar la proposta de perfil docent i investigador, i la proposta de dos 
membres per a la Comissió del concurs per part del departament. 
 
2. Aprovació, si s’escau, de la proposta de perfil docent i investigador per a una plaça de 
Agregat de l’àrea de Literatura Espanyola, amb identificador (AAG00574) i referència 
AL/22/552. 
 
La proposta sotmesa a votació és:  
      

Àrea: Literatura Espanyola       

Perfil docent (*): Literatura Espanyola Contemporània       

Perfil investigador (*): Escriptures del jo de l'exili republicà espanyol de 1939 

 
S’aprova per assentiment. 



 
3. Aprovació, si s’escau, de la proposta de dos membres per a la Comissió del concurs d’una 
plaça de Agregat de l’àrea de Literatura Espanyola, amb identificador (AAG00574) i 
referència AL/22/552. 
 
La proposta del departament és la següent: 
 
Membre  a proposta del 
Departament: 

   

 Nom  Categoria 
Universitat de 
procedència 

Àrea de 
coneixement 

Titular: 
M. Teresa González de Garay 
Fernández 

Titular 
d'Universitat 

Universidad de La 
Rioja 

Literatura 
Espanyola 

Suplent M. del Carmen Alfonso García 
Titular 
d'Universitat 

Universidad de 
Oviedo 

Literatura 
Espanyola  

 
 
 
S’aprova per assentiment. 
 
 
4. Torn de paraules. 
 
Jordi Julià agraeix la gestió de la direcció del departament i l’esforç per a estabilitzar el 
professorat. 
 
No hi ha més intervencions. 
 
 
 
 
 
 
Lourdes Aguilar 
Secretària del Departament 
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