
 

 

Benvolguts/des companys/es: 

 

 

El proper mes de febrer finalitza el meu mandat com a Cap del departament 

i, en compliment de la normativa vigent, cal iniciar el procés per a l’elecció 

del càrrec de Director del departament de Filologia espanyola. 

 

D'acord amb el Reglament del departament en el seu article 16.4:  

Cada membre del Consell de Departament disposa d’un sol vot, que 

s’ha d’exercir presencialment. L’exercici del vot és indelegable i no 

es pot efectuar anticipadament. 

 

D’acord amb el Reglament del Departament, tot el professorat permanent 

amb mínim de dos anys d’antiguitat pot presentar la seva candidatura, que 

ha de tenir el suport d’un terç dels membres del Consell.  
Article 15. Elegibilitat 

1. El director del Departament és elegit pel Consell de Departament 

—i nomenat pel rector— entre el professorat doctor que pertanyi als 

cossos docents universitaris, sempre que la candidatura del qual hagi 

tingut prèviament el suport d’un terç dels membres del Consell de 

Departament, tal com determina l’article 109 dels Estatuts. 

2. Per poder ser director del Departament cal, a més, tenir dos anys 

d’antiguitat a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

3. És causa d’incompatibilitat, a més de les d’inelegibilitat, ocupar 

simultàniament un altre càrrec unipersonal de govern, tal com 

disposa l’article 50.3 dels Estatuts. 

 

A la candidatura s’ha de fer constar el nom, cognoms, telèfon, adreça 

electrònica i unitat a la què es pertany, així com una declaració signada 

d’acceptació de la candidatura i de concurrència dels requisits d’elegibilitat. 

 

El departament utilitzarà el seu espai virtual https://dfe.uab.cat/ durant el 

procés d’eleccions per a informar de cadascuna de les seves fases.  

 

El calendari electoral, establert d'acord amb el reglament electoral de la 

UAB, serà el següent: 

 

https://dfe.uab.cat/


 
 

 

Cordialment, 

 

 

 

 

 

 

Cecili Garriga 

Director en funcions 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 15 de desembre de 2022. 
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