
 

Acta de la Comissió Executiva del Departament de Filologia Espanyola 

29 de setembre de 2022 

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

María Jesús Machuca 

Excusats: Cristina Buenafuentes, Erica Carriet, Marta Prat 

 

 

Ordre del dia:  

 

1. Informació de l’Equip de Direcció 

2. Aprovació, si s’escau, de la proposta de perfil docent i de tribunal per a diversos 

concursos d’associat de l’àrea de Literatura Espanyola. 

3. Aprovació, si s’escau, de la proposta de perfil docent i de tribunal per a diversos 

concursos d’associat de l’àrea de Llengua Espanyola. 

4. Aprovació, si s’escau, de la proposta de perfil docent i de tribunal per a diversos 

concursos de l’àrea de Teoria de la literatura i Literatura Comparada. 

5. Torn obert de paraules. 

 

 

1. Informació de l’Equip de Direcció 

 

El Director comunica que la finalitat d’aquesta reunió extraordinària de la Comissió Executiva 

és aprovar les propostes de perfil i de tribunal per a la convocatòria de noves places de 

professorat associat per a cobrir les necessitats del Pla Docent del segon semestre. 

 

Abans de passar a la votació, dóna unes breus informacions del Consell de Govern d’avui 

mateix. 

• S’ha endegat el procés per a la modificació del model de dedicació académica a la UAB 

amb la intenció d’aplicar-ho el curs vinent tot i que es necessitarà un proces de 

negociació amb els agents socials. 

• Hi ha canvis a l’equip de Govern. El vicerrector Morente deixa el càrrec per motius de 

salut. La vicerrectora Carrassón assumeix la gestió del personal acadèmic. 

 

El Director passa a contextualitzar la convocatòria de noves places de professorat associat. 

A finals del curs passat, va semblar innecessari convocar nous concursos perquè amb la plantilla 

de professorat associat es disposava de recursos suficients. Tanmateix, incidències diverses van 

causar necessitats docents que es van haver de cobrir amb la contractació de persones que no 

havien passat concurs, degut a que el termini per convocar places havia finalitzat. L’equip de 

govern ho va autoritzar, però només per al primer semestre. 

Davant aquesta situació, per a la docència del segon semestre, és preceptiu convocar places: 

2A36 (ocupades per J.M.Zurita i E. Mejía) i 1 A33 (Melina Rodríguez). A aquestes places, 

s’han de sumar altres places motivades per noves incidències. 

Els canvis en la plantilla són diversos: 

• F. Montiel ha guanyat una plaça d’agregada i pot assumir més crèdits.  

• M. Raab ha guanyat una plaça de lector i mantindrà 18 crèdits com a lector.  



Cada un d’ells allibera una plaça d’associat. 

• Alba Saura ha guanyat una plaça de lectora en literatura hispanoamericana. 

• Jessica Faciabén va haver de deixar la seva plaça per motius mèdics. 

• La baixa de C. De la Mota s’haurà de cobrir per via de sustitució, no es convoca plaça. 

• La baixa de A. Gallego s’ha cobert amb una reestructuració del pla docent que afecta a 

Yolanda Rodríguez, Cristina Ortiz i Jennifer Bascuñada, i hores de M. Lluisa Hernanz. 

• La baixa de F. Valls s’ha cobert amb Laura Pache i Rebeca Martín per mitjà del sistema 

d’hores extraordinàries. 

 

2. Aprovació, si s’escau, de la proposta de perfil docent i de tribunal per a diversos 

concursos d’associat de l’àrea de Literatura Espanyola. 

 

A l’àrea de Literatura espanyola, es convoca 1 plaça A36 i 1 plaça A33. Totes les persones 

membres del tribunal han estat consultades i han donat el seu vist-i-plau. 

 

Àrea: Literatura espanyola 

Perfil: Literatura espanyola 

Nº de places: 1 A36 (2º sem), 1 A33 (2º sem) 

Titulars: 

Guillermo Serés (President) 

Montserrat Amores (Vocal) 

Ramón Valdés (Secretari) 

Suplents: 

Bienvenido Morros 

Francisca Montiel 

Fernando Valls 

 

S’aprova per assentiment. 

 

3. Aprovació, si s’escau, de la proposta de perfil docent i de tribunal per a diversos 

concursos d’associat de l’àrea de Llengua Espanyola. 

 

A l’àrea de Llengua espanyola, es convoquen 2 places A36 i 2 places A33. Totes les persones 

membres del tribunal han estat consultades i han donat el seu vist-i-plau. 

 

Àrea: Llengua espanyola 

Perfil: Llengua espanyola 

Nº de places: 2 A36 (2º sem), 2 A33 (2º sem) 

Titulars: 

Gloria Clavería (Presidenta) 

Antonio Ríos (Vocal) 

Marta Prat (Secretària) 

Suplents: 

Dolors Poch 

Yolanda Rodríguez 

María Machuca 

 

S’aprova per assentiment. 

 

 

 

 

 



4. Aprovació, si s’escau, de la proposta de perfil docent i de tribunal per a diversos 

concursos de l’àrea de Teoria de la literatura i Literatura Comparada. 

 

A l’àrea de Teoria de la literatura i Literatura Comparada es convoca 1 plaça A33 amb el 

requeriment de poder assumir docència en anglès. Totes les persones membres del tribunal han 

estat consultades i han donat el seu vist-i-plau. 

 

Àrea: Teoria de la literatura i literatura comparada 

Perfil: Literatura comparada (docència en anglès) 

Nº de places: 1 A33 (2º sem) 

Titulars: 

Gonzalo Pontón Gijón (President) 

Antonio Penedo Picos (Vocal) 

Meri Torras Francès (Secretària) 

Suplents: 

María José Vega Ramos 

David Roas Deus 

Jordi Julià Garriga 

 

S’aprova per assentiment. 

 

4. Torn de paraules. 

No hi ha intervencions. 

 

 

 

 

 

 

Lourdes Aguilar 

Secretària del Departament 
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