
REGLAMENT DEL CENTRE D’ESTUDIS LITERARIS IBEROAMERICANS MARIO 
BENEDETTI DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT. 
 

La Universitat d’Alacant ha dedicat sempre una atenció especial a Llatinoamèrica i 
les relacions amb diferents institucions acadèmiques i culturals d’aquest àmbit geogràfic 
s’han convertit en valors estratègics clau dins de la nostra política d’internacionalització.  
 

Des que va ser creat el 1999, i ratificat per la Junta de Govern el 2002, el Centre 
d’Estudis Iberoamericans Mario Benedetti ha desenvolupat relacions de la Universitat 
d’Alacant amb diferents institucions acadèmiques i culturals de l’àmbit iberoamericà i 
l’àmbit europeu centrats en els estudis literaris i culturals llatinoamericans, que han sigut 
fonamentals per a la política d’internacionalització de la institució. Durant tot aquest 
període, el CeMaB ha desenvolupat un ampli programa d’activitats que donen compte de la 
projecció llatinoamericana que el Centre ha consolidat en la Universitat d’Alacant, amb la 
presència de persones de reconegut prestigi dels àmbits de la docència, la creació i la 
investigació historicoliterària, en múltiples jornades acadèmiques, publicacions i activitats 
culturals. D’aquestes relacions han sorgit nombrosos estudis i activitats que han contribuït 
al fet que la nostra Universitat siga un referent inqüestionable dins del món universitari de 
les lletres iberoamericanes. Amb aquesta empremta, el CeMaB ha realitzat la tasca de 
coordinació d’una part important de l’activitat acadèmica i cultural de la UA centrada en 
Llatinoamèrica, amb especial atenció a la literatura i les humanitats. 
 

D’aquesta manera, el CeMaB es configura com a centre d’estudis iberoamericans 
enfocats a la docència, la investigació i la transferència de coneixement en l’àmbit literari, i 
el vincle ineludible que té amb els àmbits històric, social i cultural, a través de seminaris, 
jornades, congressos i les publicacions del Centre i els integrants d’aquest. El CeMaB es 
planteja així, com a objectiu primordial, l’activitat acadèmica, investigadora i de difusió des 
de la Universitat d’Alacant dels estudis sobre les cultures i literatures d’Iberoamèrica i les 
societats en les quals es desenvolupen. 
 

El CeMaB alberga la biblioteca personal del domicili de Madrid de Mario Benedetti, 
que l’escriptor va donar a la institució l’any 2006 i que es troba a la disposició de la 
comunitat acadèmica en les instal·lacions del Centre, amb un fons de més de sis mil 
exemplars. La custòdia d’aquest llegat i el nom del Centre determinen així mateix, entre els 
diversos objectius del Centre, l’estudi i la difusió de l’obra de l’escriptor. 
 

En conseqüència, és preciós dotar el Centre d’Estudis Iberoamericans Mario 
Benedetti d’un marc jurídic suficient i que permeta complir les seues finalitats i 
desenvolupar la seua activitat.  
 
 Per tot això, s’actualitza el REGLAMENT següent: 
 

Article 1. Naturalesa  
 

1.1. El Centre d’Estudis Literaris Iberoamericans Mario Benedetti (CiMaB) es 
configura com una estructura formativa, d’investigació i divulgació acadèmica i cultural de 
la Universitat d’Alacant. La seua acció, per tant, se centra a fomentar i impulsar els estudis 



centrats en les cultures i les literatures d’Iberoamèrica i les societats en les quals es 
desenvolupen.  
 
 
 Article 2. Finalitat 
 

El Centre té com a finalitat la formació, la investigació i, en general, la difusió de tot 
tipus d’activitats en el camp de les literatures i les cultures de les societats 
iberoamericanes. 
 
 
 Article 3. Adscripció orgànica 
 

El Centre s’adscriu a l’Oficina del Rector de la Universitat d’Alacant.  
 
 

Article 4. Membres del CeMaB 
 
 Formen part del Centre el personal docent i investigador de les àrees que tenen 
relació amb els estudis literaris iberoamericans de la Universitat d’Alacant, així com 
investigadors, investigadores, creadors i creadores d’altres universitats d’Espanya, Europa 
i Amèrica de reconegut prestigi internacional que ho sol·liciten a la Comissió Permanent, 
amb un criteri ampli d’interdisciplinarietat. 
 

Article 5. Estructura organitzativa i òrgans de govern 
 

1. El Centre s’organitzarà internament en una Comissió Permanent. 
 

2. Són òrgans de govern del Centre amb caràcter col·legiat la Comissió Permanent i, 
amb caràcter unipersonal, la Direcció i la Secretaria.  
 

Article 6. La Comissió Permanent 
 
 1. La Comissió Permanent estarà constituïda per: 
 

a) La persona que ostente la Direcció. 
b) La persona que ostente la Secretaria, que desenvoluparà les funcions de 

secretaria de la Comissió. 
c) Tres membres del centre a elecció de la totalitat dels i les components a 

proposta de la Direcció. 
d) Un o una representant del vicerectorat amb competències en matèria de 

cultura, un o una representant del vicerectorat amb competències en matèria 
de relacions internacionals i un altre o una altra representant del vicerectorat 
amb competències en matèria d’investigació. 

e) Els coordinadors i coordinadores d’àrees en el cas que aquestes es 
desenvolupen d’acord amb el que preveu la Disposició Addicional. 

f) Les persones que hagen ostentat la Direcció del CeMaB amb anterioritat. 
 



2. Són funcions de la Comissió Permanent:  
 

a) Aprovar els objectius, les línies bàsiques d’investigació i les activitats en els 
camps de competència del Centre. 

b) Planificar l’activitat anual del Centre. 
c) Aprovar-ne la memòria anual. 
d) Aprovar l’admissió en el Centre de las persones a les quals es refereix l’article 

4. 
 
3. El director o la directora seran nomenats pel rector o rectora per un període de 

quatre anys, renovable per períodes iguals. Haurà de pertànyer a alguna de les categories 
de la funció docent de la Universitat d’Alacant, posseir el grau de doctor o doctora i 
prestar-hi serveis a temps complet. 
 

4. Són funcions de la Direcció: 
 

a) Ostentar la representació del Centre i presidir la Comissió Permanent. 
b) Elaborar l’ordre del dia de la Comissió Permanent. 
c) Elaborar les propostes de foment de la investigació, les activitats i 

l’organització del Centre. 
d) Elaborar-ne la memòria d’activitats i l’informe econòmic anual. 
e) Autoritzar les despeses del Centre. 
f) Nomenar els coordinadors i coordinadores d’àrees en el cas que aquestes 

existisquen.  
 
 

5. La Secretaria del Centre serà nomenada pel rector o rectora a proposta de la 
Direcció del Centre per un període de quatre anys; aquest nomenament pot ser renovat 
per períodes iguals. Haurà de ser membre del Centre i posseir el grau de doctor o doctora. 
 

6. Són funcions de la Secretaria: 
 

a) Preparar els assumptes i les propostes l’acord dels quals haja d’adoptar la 
Comissió Permanent. 

b) Coordinar les activitats acadèmiques i culturals del Centre. 
c) Realitzar les funcions executives que se li deleguen. 
d) Ordenar l’arxivament de documents. 
e) Custodiar actes i fons bibliogràfics del Centre. 
f) Substituir la Direcció en les seues funcions en cas d’absència o malaltia que li 

impedisquen exercir-les. 
 

Article 7. Activitats 
 

Per a complir les seues finalitats, el Centre disposa d’autonomia per a realitzar les 
activitats següents, a títol merament enunciatiu: 
 

a) Organització de cursos, congressos, jornades i seminaris. 
b) Promoció i desenvolupament de projectes d’investigació. 



c) Desenvolupament de convenis de col·laboració, actuació i investigació amb 
universitats i entitats amb les mateixes finalitats que el CeMaB. 

d) Desenvolupament d’activitats públiques i obertes que tinguen com a objectiu 
la difusió de la literatura i els valors culturals iberoamericans i les seues 
societats. 

e) Desenvolupament de les publicacions del Centre. 
 
 

Article 8. Publicacions 
 

1.- En matèria de publicacions, el CeMaB estarà assistit per una Comissió de 
Publicacions formada per la Direcció del Centre, tres membres de la Comissió Permanent i 
tres membres del Centre, a proposta de la Comissió Permanent. La durada dels càrrecs 
estarà vinculada al temps de durada de la Comissió Permanent. 

 
Les seues funcions seran: 
a) Desenvolupar el Butlletí CeMaB. 
b) Desenvolupar les publicacions que es refereixen a continuació: América sin 

nombre (revista i col·lecció de llibres). 
c) Seleccionar les obres que es publicaran en la col·lecció “Cuadernos de América 

sin nombre”. 
 
 2.- S’adscriu al CeMaB la revista América sin nombre i la col·lecció de llibres 
“Cuadernos de América sin nombre”, en gestió i responsabilitat compartida amb el grup 
d’investigació de Literatura Hispanoamericana del Departament de Filologia Espanyola, 
Lingüística General i Teoria de la Literatura. 
 
 

Article 9. Pressupost  
 

El pressupost del Centre es nodrirà de les partides següents:  
 

a) Possibles aportacions directes o subvencions d’organismes públics i privats. 
b) Ingressos per contractes, convenis i serveis. 
c) Ingressos per ajudes a la investigació. 
d) Ingressos per donacions. 
e) L’aportació anual de la UA. 

 
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL. Una vegada aprovat aquest Reglament, la Comissió Permanent 
avaluarà la conveniència de la constitució d’àrees de treball per al millor compliment dels 
objectius del CeMaB i la persona responsable de cadascuna d’aquestes.  
 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. Amb l’aprovació d’aquest Reglament, queda derogat 
l’anterior Reglament aprovat en el Consell de Govern de 19/09/2002. 

 


