
 
 

Acta de la Comissió Executiva del Departament de Filologia Espanyola 

17 de juny de 2022 

 

 

Assistents: Lourdes Aguilar, Cristina Buenafuentes, Cecilio Garriga, Jordi Julià, Antonio Ríos, 

Guillermo Serés, Erica Carriet. 

Excusats: María Jesús Machuca 

 

 

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera reunió 

S’aprova per assentiment l’acta de la reunió. 

 

El Director informa d’un canvi en l’ordre del dia i comença per l’aprovació de les renovacions 

del professors emèrits i de les sol.licituds de les professores Carme Riera i Maria Lluisa Hernanz 

com a honoràries. 

 

2. Aprovació, si s'escau de la renovació de l'emeritatge del professor C. Subirats i del 

professor M. Aznar 

3. Aprovació, si s'escau de la proposta de la sol·licitud de la professora M. L. Hernanz com 

a professora honorària 

4. Aprovació, si s'escau de la renovació de la condició de professora honorària de Carme 

Riera. 

 

El Director informa que les renovacions dels emeritatges són ara automàtiques fins el tercer any.  

 

La condició de professor honorari suposa pel departament una despesa de l’assegurança, amb un 

import que el director creu assumible els dos primers anys. Després de 2 anys, s’encareix i la 

direcció s’haurà de plantejar la continuïtat. 

 

La secretària del departament ressumeix les memòries d’activitats del curs passat i les propostes 

de pla de treball per al curs vinent dels sol.licitants. Els membres de la comissió coincideixen amb 

l’equip de direcció en la necessitat de retenir pel bé del departament el talent i prestigi d’aquests 

quatre professors. 

 

S’aprova per assentiment les dues candidatures a professors honoràries de M.L. Hernanz i C. 

Riera. 

 

 

 

 

5. Informació sobre el pla docent del curs 22/2 

El director comparteix amb la comissió la dificultat per a l’elaboració del pla docent del curs 

2022-23, degut a la reducció al 75% i a diverses incidències (baixes, requeriments administratius 

pels contractes d’associat). Malgrat la difícil situació (com que no s’havia convocat places, els 

nous contractes només cobreixen el primer semestre), es garanteix la docència del departament a 

totes les unitats el primer semestre. 

 

El canvi en la docència supervisada afegeix una dificultat més. Els associats no poden dirigir 

TFM, i si tenen TFG no poden superar el 10% del seu potencial docent. 



 

Pren la paraula Guillermo Serés, coordinador de titulació, per informar que la docència que queda 

per assignar correspon al segon semestre. 

El director informa sobre el concurs A33 Literatura, guanyat per David Fernández, d’entre 10 

candidats. 

 

De cara al segon semestre, es compta amb recursos: Recursos per l’any sabàtic de C. Sánchez i la 

beca de J.R. López, i la plaça d’agregada per mèrits rellevants de Francisca Montiel. 

 

Torn de paraules 

El professor Antonio Ríos assenyala que a Traducció queden alguns grups per cobrir. 

 

La professora Marta Prat demana alguns aclariments al coordinador de titulació. 

 

Els membres de la comissió coincideixen en assenyalar problemes en la participació de tribunals 

i comissions. Es proposa que la qüestió es debateixi a la comissió de docència. 

 

 

6. Informació econòmica 

El Director comunica que el nou model de distribució del pressupost de la UAB afavoreix al 

departament. El coeficient d’especificitat és el més alt d’Humanitats: 40% de millora. Aquest 

coeficient s’assoleix gràcies la docència impartida a FTI, FCE, FCC, perquè tenen l’índex 

d’experimentalitat més alt. L’augment serà progressiu: 10% per any. 

Al fil d’aquesta informació, el Director recorda que la docència a d’altres facultats diferents de 

Lletres és molt important per al departament.  

 

7. Informacions 

7.1. Beca predoctoral FI-SDUR 

El Director comunica que la beca ha estat guanyada per Elisenda Díaz Garcés 

 

FTI- demana alguna persona de suport per a la realització de proves als estudiants d’intercanvis. 

Les hores han de constar al Pla Docent. 

 

7.2. Informació de postgrau.  

La coordinadora informa sobre el canvi de l’Escola de Postgrau a criteris restrictius per a 

defenses virtuals i semi-presencials a partir de setembre. Si algun estudiant vol la defensa 

virtual, ha de fer la sol·licitud a la Junta Permanent del 22-juliol, i la documentació s’ha de 

presentar abans del 2-juliol. 

Aquest canvi a la presencialitat afecta també als seguiments doctorals al setembre: molts 

estudiants estan fora. La coordinadora adduirà circumstàncies excepcionals en el cas 

d’estudiants xinesos. 

 

 

El Director informa que els canvis en la UISAD estan avançant, i que Programa Doctorat 

Literatura està en fase d’acreditació. 

 

 

S’aixeca la sessió 
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