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ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Dia: Dimecres, 4 d’abril de 2018
Hora: 16 hores
Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Geografia i Història
Ordre del dia:
1.- Aprovació l’acta de la reunió anterior.
2.- Informació de l’equip deganal.
3.- Informació processos electorals 10 de maig de 2018.
4.- Aprovació dels Reglaments del Departament d’Antropologia Social, del Departament de Geografia i del
Departament d’Història i Arqueologia.
5.- Aprovació de l’Informe de Seguiment del Centre i de la Memòria de Verificació del Màster Universitari en
“Humanitats digitals", coordinat per la Facultat de Biblioteconomia.
6.- Afers de tràmit.
7.- Torn obert de paraules.
Assistents professorat permanent (representants amb veu i vot):
Aviñoa Pérez, Xosé; Beltran Costa, Oriol; Buxeda Garrigós, Jaume; Cattini, Giovanni Conrad; Carbonell Guberna,
Jaume; Dantí Riu, Jaume; Fullola Pericot, Josep Ma; Garcia Coll, Arlinda; Jubany Baucells, Olga; Laviña Gómez, Javier;
Mayayo Artal, Andreu; Piñol Alabart, Daniel; Piqueras Céspedes, Ricardo; Riera Mora, Santiago; Roigé Ventura, Xavier;
Santacana Torres, Carles; Solé Barjau, Queralt; Subirana Rebull, Rosa Ma.; Terés Tomàs, Rosa Ma.; Tous Mata,
Meritxell i Triadó Tur, Joan Ramon.
Representants amb veu i sense vot:
Clavell Garcia, Anna; Estrada Bonell, Ferran; Gené Pinós, Pilar; Ibáñez Andujar, Àngels, López Bustins, Joan Albert;
López Cachero, Francisco Javier i López Palomeque, Francisco.
Altre PDI ( Representants amb veu i vot):
Canals Vilageliu, Roger; Frago Clols, Lluís i Mauro, Ida.
Personal d’administració i Serveis:
Arisó Cruz, Sílvia; Obón Sanz, Olga; Peña Lancho, Ana Ma. i Peñalver Morral, Ana.
Estudiants:
Martín Pons, Jordi; Masip Colomer, Mar i Rovira Miró, Aleix.
Excusa la seva assistència:
Buenacasa Pérez, Carles, Font Garolera, Jaume; Lluch Bramon, Rosa i Vidal Biosca, Sílvia.

S’inicia la reunió a les 16.03 h.
1.- Aprovació de l’acta de la reunió anterior
S’aprova sense esmenes l’acta corresponent a la reunió del 15 de desembre de 2017.

2.- Informació de l’equip deganal.
-

Informació general (Dr. Ricardo Piqueras)

El torn d’informació comença amb la intervenció del degà en relació a la detenció el 28 d’abril de Josep Lluís Alay,
professor del departament d’Història i Arqueologia de la facultat. S’explica que, des del moment que es va tenir
coneixement de la detenció, es va mantenir contacte telefònic amb el rectorat per tenir informació dels
esdeveniments i de les accions dutes a termes per la Universitat. El degà explica que, l’endemà de la detenció, un cop
ja es trobava en llibertat, va enviar un email al Dr. Alay en nom de l’equip deganal traslladant-li el seu suport davant la
seva situació. En relació amb aquest fet, s’aporta un document que recull el posicionament de l’equip deganal en
defensa i suport al Dr. Alay. Aquest document es presenta a consideració de la Junta, la qual el fa seu amb l’acord de
penjar-lo al web de la facultat com Posicionament de la Junta de Facultat. També s’acorda obrir la possibilitat
d’adherir-se al mateix per part d’aquelles persones que ho desitgin. Finalment, s’explica que se segueix en contacte
amb el Dr. Alay per fer un seguiment de la seva situació.
Es dóna la benvinguda als nous càrrecs estatutaris electes de la facultat que són el cap d’estudis del grau en Geografia,
Joan Albert López Bustins, i del d’Arqueologia, Javier López Cachero, així com Rosa Terés, qui renova el seu càrrec com
a cap de departament d’Història de l’Art. Tanmateix, es trasllada un sincer agraïment als anteriors caps d’estudis, en
Jaume Font i la Mª Àngels Petit, pel seu compromís amb les tasques de gestió de la facultat. S’informa també que
Dolores Sánchez Aguilera és la nova coordinadora del Màster en Turisme Urbà en substitució del Dr. Carles
Barriocanal que, en ser associat, ha hagut de ser substituït seguint les indicacions de la Instrucció 3/2017.
El 6 i 7 de febrer van tenir lloc els actes de graduació dels estudiants que van finalitzar els seus graus al curs 2017-18
després dels dos ajornaments previs. En aquests actes hi van participar 181 persones en dos dies, amb una assistència
total de més de 800 persones. S’agraeix als caps d’estudis, padrins i representants dels estudiants la seva col·laboració
en l’acte.
El professor Santi Riera ha acceptat ser el nou encarregat de l’Àrea d’ocupabilitat i relacions amb el SAE de la facultat.
Es dóna la paraula a Santi Riera, qui explica que, de moment, s’està organitzant una primera activitat d’una tarda i
que, de cara al curs vinent, s’ampliaran les accions. També comenta que s’està preparant una trobada amb els caps
d’estudi per a finals del mes de maig per organitzar la posada en marxa al curs vinent l’anomenat passaport a la
professió. A aquesta reunió hi assistirà també la vicedegana de Filosofia, facultat on ja s’ha posat en marxa la iniciativa
del passaport a la professió.
S’ha produït un nou canvi en l’equip rectoral per la dimissió del gerent, Francisco Sánchez Montero, i la del director de
Recursos Humans, Fernando Hernández Baena. A partir del 3 d'abril, ha desaparegut el Vicerectorat d'Economia i el
Dr. Oriol Escardíbul es convertirà en el nou gerent de la Universitat de Barcelona mentre que Miquel Lizandra serà el
nou director de Recursos Humans de la institució. La redistribució de l’equip rectoral afecta també al vicerectorat de
PAS, pel fet que la gestió de PAS ha passat a ser competència també de l’àrea de gerència.
Amb motiu de dia de la dona, el 8 de març va tenir lloc una jornada reivindicativa que, en el cas de la facultat, va
donar lloc a un tancament de l’edifici per part de piquets que van impedir l’accés i també van protagonitzar diversos
actes incívics. Per informar d’aquests fets pren la paraula l’administradora de centre, Àngels Ibáñez, qui explica que es
van fer més de 50 pintades a tota la facultat i que el cost de repintar-la seran uns 5.000 €
El rectorat es troba organitzant el Primer Cicle Debats UB sobre la situació actual de Catalunya, on s’abordaran 8-9
temes d’actualitat. El segon d’aquests debats serà les relacions històriques Catalunya-Espanya i constarà d’una
conferència marc per part d’un especialista en el tema de la UB, seguit d’una taula rodona per a contrastar opinions.
Ja s’ha entrat en contacte amb el departament d’Història i Arqueologia per a l’organització d’aquest debat.
El dia 24 de gener va tenir lloc l’acte in memoriam de la professora Gabriela Della Corte amb la presència de
companys, amics, deixebles i també familiars. El Dr. Aviñoa felicita als organitzadors d’aquest acte en considerar-lo un
acte exemplar, ben organitzat i entranyable.
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Es dóna l’enhorabona a la Dra. Mary Nash pel seu nomenament com a Doctora Honoris Causa per la Universitat Rovira
i Virgili.
S’ha posat en marxa el nou sistema de signatura electrònica que millora notablement el que hi havia fins al moment.
Al Consell de Govern extraordinari del dia 20 de març es va aprovar el pressupost de la UB i també el model de
finançament de departaments. Aquest document està penjat al campus virtual de la Junta.
El 19 de març va morir el Dr. Josep Ma. Caparrós, Catedràtic Emèrit del Departament d’Història i Arqueologia de la
nostra facultat.
-

Política lingüística, Mobilitat i Relacions Internacionals i Comunicació (Dra. Arlinda Garcia)

Pel que fa Política lingüística, s’ha posat en marxa el Premi Temps, Espai, Forma, Modalitat Batxillerat adreçat a
Treballs de Recerca que tinguin a veure amb temes treballats als ensenyaments de la facultat. El vicerectorat
d’Estudiants i Política Lingüística ha retirat el suport a l’organització d’aquest Premi, suport que sí havia tingut en
edicions anteriors. Aquest fet significa que per donar continuïtat al Premi caldrà que sigui la pròpia facultat qui
cobreixi el cost econòmic del Premi però també posa en qüestió el suport de la becària de Dinamització Lingüística a la
gestió del Premi (emails, control de treballs presentats, etc..), així com la revisió de la qualitat de la llengua que es feia
des de Serveis Lingüístics. Després de diverses gestions, s’ha acceptat que, excepcionalment i només per aquesta
edició, es continuï mantenint el suport de la becària i de la revisió de la llengua. Caldrà, doncs, valorar com seguir de
cara a pròximes edicions.
Estan en marxa 5 grups de conversa de diferents nivells d’anglès a la facultat durant el segon semestre i també
continua el cafè de llengües un cop al mes al bar de la facultat.
S’està duent a terme les tasques de preparació dels actes de Sant Jordi. La novetat d’aquest any és l’organització de
dues tardes literàries on el professorat de la facultat presenti algun dels llibres que ha publicat al darrer any. S’ha fet
una crida oberta a la participació entre tot el professorat, a la qual han contestat 13 persones. Per aquest motiu, les
presentacions s’organitzaran en dos dies, 18 i 19 d’abril, a la sala de juntes, de 18 a 20 h. Els actes de Sant Jordi es
completaran amb una gimcana lingüística i el mapa col·laboratiu de recomanacions literàries que es duran a terme el
dia 24 d’abril.
Quan a mobilitat, els estudiants estrangers que han arribat a la facultat per aquest segon semestre han estat 50: 20
del programa Erasmus Studies, 1 d’Erasmus Pràctiques, 25 de l’Study Abroad (programes CASA i BCA d’Estats Units) 3
d’acords bilaterals (Perú, Monterrey i Austràlia) i 1 CINDA (Perú).
S’està preparant la sessió informativa per als estudiants de la nostra facultat que participaran al curs vinent en els
diferents programes de mobilitat. La sessió es farà a finals d’abril i s’organitzarà de forma conjunta amb l’ORI de
Filosofia, amb l’objectiu de seguir el procés de fusió d’ambdues ORIs. El curs vinent marxaran a l’estranger 51
estudiants de la facultat, 38 Erasmus, 2 Erasmus KA107, 12 de conveni general. Per ensenyaments, són: 20
d’Antropologia, 5 d’Història, 17 d’Història de l’Art, 5 Geografia i 4 d’Arqueologia. Es comenta la baixa ràtio de
mobilitat dels estudiants de la facultat i la necessitat de millorar la difusió dels diferents programes per incentivar-ne
la participació de cara al curs vinent.
Finalment, el dia 1 de març es va realitzar una reunió amb la delegada del rector per a la mobilitat i programes
internacionals, Aurèlia Mañé, on es va aprofitar per exposar els problemes de gestió de l’ORI i dels programes de
mobilitat, així com del projecte de ORIs conjunta de centre, el qual va ser valorat molt positivament.
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Pel que fa a relacions internacionals, el 19 de març va visitar la facultat del rector de la Universidad Autónoma del
Estado de México, amb motiu de la signatura d’un conveni de mobilitat d’estudiants i professorat amb els graus
d’Antropologia, Arqueologia i Geografia. El rector, que després es va reunir amb el rector de la UB, va voler conèixer
les instal·lacions de la facultat i va manifestar el seu interès per ampliar les vies de col·laboració entre ambdues
institucions.
El dia 21 de març es va celebrar una reunió amb els responsables de la Red de Investigadores Chilenos en España (Red
INCHE). Hi van assistir el nous coordinadors de la Red de Investigadores Chilenos en España (Red Inche), María
Soledad Ascencio i Miguel Stuardo. La facultat col·labora amb aquesta xarxa des del curs passat, donant suport a les
diferents activitats que aquesta xarxa dur a terme. La Red Inche aplega a estudiants xilens que es troben estudiant a
tot l’estat espanyol. En aquests moments, la seva principal activitat se centra en la preparació del web de la xarxa i,
sobretot, en l’organització de la Primera Jornada de Estudios Latinoamericanos, que se celebrarà a la Facultat de
Geografia i Història el dia 22 de maig. Durant la reunió, els responsables de la Red Inche van agrair la col·laboració de
la Facultat, es van analitzar futures vies de col·laboració, a més d’acordar la col·laboració mútua en la difusió
d’informació.
-

Informació acadèmica (Dr. Daniel Piñol)

Les dates dels actes de graduació del curs 2017-18 s’han fixat pels següents dies: 22 de juny per al grau en
Arqueologia; 25 de setembre pels d’Antropologia i d’Història i 26 de setembre pels de Geografia i d’Història de l’Art.
Les graduacions dels màsters tindran lloc el 26 i 27 de juny. L’aplicatiu per inscriure’s en l’acte inclourà la possibilitat
de votar qui es vol que sigui el representant dels estudiants que intervingui en l’acte en representació d’aquests.
El 19/02/2018 va tenir lloc una reunió amb Antoni Forés per revisar els convenis dels màsters de la Facultat, sobretot
el màster de “Màster Oficial en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania”, “Música com a Art Interdisciplinària” i
“Història i identitats a la Mediterrània Occidental (Segles XV-XIX)”, detectant-se alguns problemes i també possibles
sol·lucions.
El 22/02/2018 va tenir lloc amb una reunió amb les vicerectores d’Ordenació Acadèmica (Amèlia Díaz) i la d’Estudiants
(Mercè Puig) acompanyades dels membres dels seus equips. En aquesta reunió es van revisar les dades dels
ensenyaments de la Facultat, valorant-ne positivament les dades de matriculació. En la reunió es va parlar de millorar
les accions de captació d’estudiants com, per exemple, intentar organitzar les Jornades de Portes Obertes abans del
Saló de l’ensenyament, fer-ne dues, una abans i l’altra després del Saló (febrer i abril) o fer-les en dissabte.
En aquesta reunió també es va traslladar la voluntat de potenciar les pràctiques externes, augmentant la borsa
d’empreses on fer pràctiques. Amb aquest objectiu s’està preparant una Jornada de Bones Pràctiques adreçada a
càrrecs acadèmics i coordinadors de pràctiques. També es vol incentivar la celebració de Jornades d’ocupabilitat,
incloent-hi taules rodones i fires d’empreses, en el nostre cas, per exemple, amb la possibilitat de coordinar-nos amb
altres centres d’Humanitats. A la reunió es va preguntar per la situació del PAT a la Facultat, explicant-se la seva
implementació i el nomenament de la Dra. Marta Sancho com a coordinadora del mateix. Sobre els Grups d’innovació
Docent, es va incidir en què, a la Facultat, cal incentivar-los, ja que només n’hi ha un. A més, la majoria de projectes
d’innovació docent de la Facultat estan vinculats al Grau d’Història, pel que caldria que iniciatives similars sorgissin per
altres ensenyaments.
Al 19/03/2018 va tenir lloc la Comissió Acadèmica de Consell de Govern on es va fer una bona valoració del Saló de
l’Ensenyament, amb molta assistència d’estudiants, molts acompanyats dels seus pares. A la reunió, la vicerectora
d’ordenació acadèmica també va explicar que volen millorar el sistema d’accés a les dades acadèmiques per tal de
facilitar els processos d’acreditació i elaboració d’informes de seguiment dels ensenyaments. La recollida de dades, el
sistema per accedir-hi i la seva millora són temes en els que està treballant l’Agència de Polítiques de la Qualitat de la
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UB. També es va parlar sobre l’aplicació de normatives de PAT i PDA per als centres adscrits a la UB. Finalment, es va
aprovar el calendari acadèmic del curs 2018-19 i un protocol per a l’acollida d’estudiants estrangers que entrin en la
categoria de refugiats. En la mateixa reunió, el vicerector d’economia va parlar de la constitució d’un grup de treball
per estudiar el finançament de les activitats pràctiques dels ensenyaments de la universitat. En aquest grup de treball
hi estaran representades Belles Arts i Geografia i Història, les úniques de l’àmbit d’humanitats. Com a representant de
la nostra facultat hi assistirà el cap d’estudis del grau en Arqueologia, el Dr. Javier López Cachero.
El 20/03/2018 es va celebrar una Comissió Acadèmica de Graus, on es va recordar que el període de les enquestes als
estudiants sobre les assignatures del segon semestre estarà obert del 18 d’abril fins al 2 de juny. Es va parlar del
calendari acadèmic i es va valorar si mantenia la setmana lectiva després de les vacances de Nadal o es deixava com
aquest curs present, amb activitats no avaluables. Es farà una Comissió Acadèmica abans d’acabar el mes per aprovar
el calendari acadèmic. També s’explicà que ja està preparat el calendari de planificació i es va recordar als caps
d’Estudis que, encara que el GRAD no estigui obert, els coordinadors o coordinadores de les assignatures ja poden
treballar amb els Plans Docents.
-

Informació sobre doctorat i qualitat (Dr. Jaume Carbonell)

En relació al Doctorat, s’informa que al Consell de direcció del 20 de febrer es van aprovar els informes de seguiment
dels tres programes de doctorat de la Facultat. Pel que fa al curs 2018-19, la crida adreçada als nous doctorands es
farà a partir de l’1 de juny. A la pròxima reunió s’aprovarà el calendari per al curs vinent.
La UB està treballant en un protocol d’admissió d’estudiants refugiats. Igualment, el rectorat està estudiant la manera
de valorar la dedicació del PDI al doctorat en el seu PDA. En aquest sentit, s’ha demanat un informe a Secretaria de la
Facultat sobre la dedicació del PDI de la Facultat a la direcció i tutorització de tesis doctorals.
Al final de curs tindran lloc les jornades doctorals, amb el suport de la facultat. També s’està preparant una jornada de
formació per al 30 de maig organitzat pels becaris d’Història de l’Art orientada cap a les sortides professionals.
Finalment, resta pendent la confirmació del dia en que es farà la visita oficial del vicerector de doctorat i promoció de
la recerca, en Xavier Roigé, a la nostra facultat.
En relació als temes de qualitat, es va finalitzar l’informe de seguiment dels ensenyaments del centre. S’agraeix
l’agraïment per la col·laboració als caps d’estudis, coordinadors de màster i PAS que hi va participar, a qui es fa
extensiva la felicitació rebuda per part de l’Agència per la bona feina feta.
S’explica que s’està estudiant la proposta d’optar, a mig termini, a una acreditació de centre, que significaria
l’acreditació de tots els ensenyaments del centre al mateix temps i permetria la unificació de processos.
El 16/3/2018 es va celebrar una Comissió de Qualitat de Centre per aprovar els informes de seguiment dels màsters
de Planificació Territorial i Gestió Ambiental, de Turisme Urbà i del d’ Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania Dones.
Sobre l’informe d’acreditació del Màster en Estudis llatinoamericans, s’explica que l’AQU ha demanat que s’inclogués
com a annex a la documentació la informació referida al curs 2017-18 doncs, en ser un màster biennal, aquesta
informació ajudarà a tenir una visió més completa per a la seva valoració. Per aquest motiu, la visita dels avaluadors
externs també s’ha posposat. El nou calendari serà la presentació del nou informe per al mes d’octubre i la visita dels
avaluadors externs per novembre d’aquest any.
Des del mes de gener es disposa d’un becari que està donant suport a temes de qualitat i també d’una tècnica en
pràctiques que estarà fins a finals de maig treballant a la facultat en aquests temes. S’estan actualitzant els PEQs de la
Facultat, ja que estaven caducats i també s’està treballant per refer el sistema de qualitat del centre.
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-

Informació sobre recerca (Dr. Jaume Buxeda)

S’informa de la resolució dels Grups de Recerca Consolidats per part de l’AGAUR. Encara no ha sortit la resolució
definitiva però la provisional és força dolenta per a les universitats públiques i també per la UB. Malgrat aquest fet, la
nostra facultat no ha estat tan perjudicada com d’altres, encara que alguns grups s’han quedat sense finançament,
amb els problemes que aquesta situació comporta.
En la convocatòria anterior, la Facultat disposava de 39 grups (15 amb finançament, amb un total de 417.600 €)
mentre que, en l’actual, es reconeixen 38 grups, 35 consolidats i 3 preconsolidats, 11 dels quals tenen finançament i
amb un total de 366.378,88 €. La Facultat de Geografia i Història és la segona de la UB en quantitat total de grups i té
el 13 % del total de la UB. Per departaments, 13 són del d’Història i Arqueologia, 10 del de Geografia, 6 d’Antropologia
Social 6 i 9 del d’Història de l’Art.
S’ha reunit la Comissió de l’Àrea d’Humanitats amb la idea de trobar formes de coordinació entre les diferents
facultats d’humanitats. Hi ha prevista una pròxima reunió pel dia 3 de maig per valorar possibles propostes.
S’ha realitzat la Memòria del nou Màster en Humanitats Digitals, en el qual participen 4 facultats i en el que la Facultat
de Biblioteconomia i Documentació actua com a promotora. Els terminis per a la seva realització han estat molt
ajustats pels canvis de dates de lliurament tant de la UB com de la Generalitat. Per aquest motiu, es dóna les gràcies
als caps de departament per ajustar-se als terminis dels que es disposava.
En relació amb la convocatòria d’ajuts de la Comissió de Recerca, s’estan analitzant els donats en els darrers anys (des
del 2012). A partir d’aquesta diagnosi, es confeccionarà una proposta de modificació dels criteris d’adjudicació que
serà presentada per a la seva aprovació a la Comissió i implementada en futures convocatòries. De moment, el primer
termini per a la sol·licitud d’ajuts finalitza el 15 de maig i es resoldrà encara d’acord amb la normativa actual.
Es comenta també la gravetat de la situació dels SGRs, ja que com no hi ha una resolució definitiva, tampoc ha arribat
el finançament concedit. Sobre aquest tema, Andreu Mayayo demana que es traslladi al vicerectorat de recerca la
petició de transparència, de manera que es facin públics els criteris d’assignació del finançament i també que, en cas
que aquest sigui denegat, es coneguin els motius, de forma que sigui possible, si es creu necessari, al·legar. L’opacitat
actual genera una situació d’indefensió dels responsables dels grups. El degà es compromet a traslladar aquesta
petició a la conferència de degans prevista pel 12 d’abril.
-

Informació sobre professorat (Dr. Ricardo Piqueras)

S’han celebrat tres concursos de professorat a la facultat que han estat guanyats per Irene Gras (Lectora UB,
departament d’Història de l’Art), Gemma Celigueta (Lectora Serra Hunter, departament d’Antropologia) i Mònica
Martínez (Agregada Serra Hunter, departament d’Antropologia Social). Es felicita a les guanyadores dels concursos.
La Comissió de Professorat ha de trametre la proposta de renovació d’associats i la petició de places de lector. Entre el
2 i 16 de maig es podran demanar els canvis de dedicació del professorat associat i preparar els concursos de places
que hagin de sortir.
A la reunió de la Comissió de Professorat de Consell de Govern del 9 d’abril es va informar que la taxa de reposició de
la universitat per aquest curs és de 113 places, 57 de les quals seran de nova incorporació i 55-57 per a lectors
terminals i Ramon i Cajal I3 que finalitzin. No hi ha fixada una distribució per centre sinó que s’està treballant en uns
criteris encara no aprovats. Es tracta del Pla d’actuació de polítiques de professorat, 2018-2024, que preveu unes
línies d’actuació en un pla estructural de 6 anys i mesures triennals. Es tracta d’un pla que ha anat treballant la
vicerectora de professorat i ara falta l’aprovació per part de la part social. La vicerectora Pallàs és optimista i creu que
s’aprovarà. Com a criteris de priorització, es consideren la temporalitat i les baixes per jubilació, a més de les
necessitats docents.
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Ha arribat a la facultat la llista de professorat que ha d’impartir 32 crèdits de docència d’acord amb el seu PDA
provisional. Aquesta mesura afecta a 23 membres de la facultat, encara que es tracta d’un llistat provisional que s’ha
d’acabar de depurar. Per departaments, afecta a 4 persones d’Antropologia, 3 de Geografia, 7 d’Història de l’Art i 9
d’Història.
-

Administració de Centre (Àngels Ibáñez)

S’explica el problema de la façana de l’edifici, el qual pateix una patologia que genera el despreniment de les lloses
d’aquesta. Amb 30.000 € obtinguts del Pla d’inversions Universitàries s’ha dut a terme la primera part del sanejament
i també una segona amb 50.000 € procedents d’una partida extraordinària autoritzada per Gerència. No obstant
aquestes inversions, encara resta pendent per acabar l’operació una tercera fase amb un cost de 40.000 € per la qual
s’està buscant finançament.
Sobre el pla de reorganització d’espais de la facultat, s’ha desallotjat l’Aula Mètode de la biblioteca, que s’ha
transformat en aules de treball de grups per als estudiants.
3.- Informació processos electorals 10 de maig de 2018.
S’han convocat eleccions al Claustre (PDI, PAS i estudiants), d’estudiants a Junta de Facultat i de representants dels
estudiants al Consells d’estudis: 9 estudiants d’Antropologia Social i Cultural, 10 estudiants a Geografia, 15 estudiants
a Arqueologia, 13 estudiants a Història i 7 estudiants a Història de l’Art. La dia de les eleccions és el 10 de maig. La
presentació de candidatures és del 19 de març al 16 d’abril i el nomenament de meses electorals abans del 20 d’abril.
Al campus virtual de la Junta s’ha penjat el calendari electoral.
Les darreres eleccions generals a Juntes es van fer al desembre de 2016 i, per tant, no tocaria renovació perquè
encara no han passat els dos anys que estableix el reglament. No obstant això, vam rebre un email del vicerectorat
d’estudiants i política lingüística on s’informava que la convocatòria que es feia ara s’avançava per acabar amb el
desajust temporal que hi ha entre les tres eleccions i celebrar-les totes al mateix temps, tal com estableix l’article 2.1.
del Reglament d’Eleccions a òrgans col·legiats i de referèndums de l’alumnat de la UB.
4.- Aprovació dels Reglaments del Departament d ’Antropologia Social, del Departament de Geografia i del
Departament d’Història i Arqueologia.
Es presenten de nou per a la seva aprovació els reglaments dels departaments d’Antropologia Social, Geografia i
d’Història i Arqueologia. Malgrat que aquests van ser aprovats en la Junta anterior, s’explica que en el moment de
remetre’ls a Secretaria General per a la seva aprovació pel Consell de Govern, es va detectar que no s’havien
incorporat totalment les esmenes indicades per Serveis Jurídics. Malgrat que es tractaven de modificacions puntuals,
la normativa obliga a tornar a passar el tràmit de la seva aprovació per part de la Junta de Facultat.
S’aproven els tres reglaments.
5.- Aprovació de l’Informe de Seguiment del Centre i de la Memòria de Verificació del Màster Universitari en
“Humanitats digitals", coordinat per la Facultat de Biblioteconomia.
Es presenten l’Informe de Seguiment del Centre i la Memòria de Verificació del Màster Universitari en Humanitats
digitals que es troben penjats al campus virtual de la Junta que són aprovades per la Junta.
6.- Afers de tràmit.
Es presenten les propostes de modificació dels plans d’estudi d’Arqueologia, Geografia, Història i Història de l’Art
derivades de la introducció de les memòries al RUCT que són aprovades per la Junta.
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S’accepten les peticions d’incorporació d’Alessandra Pecci a l’Insitut de Recerca en nutrició i seguretat alimentària i
de Joaquim Farguell a l´Institut de recerca de l’aigua.
7.- Torn obert de paraules.
Jordi Martí demana que s’estudiï la possibilitat d’organitzar un PAT en un format de tutoria entre iguals, on els
estudiants de 3r i 4rt curs poguessin ser tutors del estudiants de nou ingrés. Es traslladarà la proposta a la
coordinadora de PAT de la Facultat, Marta Sancho.
Jordi Martí pregunta sobre si hi ha preocupació pels tres nous graus que presenta la UAB per al curs vinent en relació
als ensenyaments impartits a la Facultat. En Daniel Piñol respon que s’està obert a incentivar nous graus, dobles
titulacions i diversificar més l’oferta que tenim en aquest moments.
El Dr. Oriol Beltran demana que es pengin al campus virtual de la Junta les taules on consten les xifres de matriculats
per assignatura i grup. L’equip deganal es compromet a penjar les taules sol·licitades tan aviat sigui possible.
El Dr. Oriol Beltran demana que s’acabin d’executar els acords del pla de redistribucions d’espais de la facultat que
encara resten pendents. L’administradora de centre respon que hi ha pendent el trasllat d’un dels becaris de suport a
màster a l’espai 1095 i que per això no s’ha pogut executar del tot. Aquest trasllat depèn de les negociacions amb la
Facultat de Filosofia per a la cessió dels espais que tenen assignats però que no necessiten. S’espera que les properes
setmanes es pugui acabar de fer aquests canvis pendents.
El Dr. Oriol Beltran exposa que, d’acord amb els nous criteris d’assignació de finançament als departaments proposat
pel rectorat, al departament d’Antropologia Social li correspondria un augment d’un 30 % i que, en canvi, l’increment
que rebrà és només d’un 20 %. Ricardo Piqueras explica que el vicerectorat d’economia ha establert uns topalls tant
en el percentatge d’increment com de pèrdua de pressupost per part d’un departament. S’explica també que es van
fer les consultes pertinents exposant la situació del departament d’Antropologia però que la resposta del vicerectorat
va anar en la línia de mantenir els criteris consensuat, així com de mantenir els topalls en els increments mínims i
màxims, indicant que es tractava d’un criteri de solidaritat necessari per fer un reajustament progressiu dels
pressupostos. Ricardo Piqueras proposa cercar vies de finançament complementari per donar resposta a les
necessitats del departament d’Antropologia Social.
Per acabar, el Dr. Carles Santacana comenta que el temps dedicat al punt d’informació de l’equip deganal en les
Juntes de Facultat és excessiu i proposa que es alleugereixi penjant documents que puguin ser consultats de forma
prèvia. L’equip deganal accepta la proposta i es compromet a cercar una nova forma de donar la informació de cara a
la propera reunió.
ACORDS
[1] S’acorda fer públic el text de Posicionament de la Junta de la Facultat de Geografia i Història en defensa i suport al
Dr. Josep Lluís Alay Rodríguez.
[2] S’aproven dels Reglaments del Departament d’Antropologia Social, del Departament de Geografia i del
Departament d’Història i Arqueologia.
[3] S’aprova l’Informe de Seguiment del Centre.
[4] S’aprova la Memòria de Verificació del Màster Universitari en Humanitats digitals.
[5] S’aproven les propostes de modificació dels plans d’estudi d’Arqueologia, Geografia, Història i Història de l’Art
derivades de la introducció de les memòries al RUCT.
[6] S’accepta la petició d’incorporació d’Alessandra Pecci a l’Insitut de Recerca en nutrició i seguretat alimentària
[7] S’accepta la petició d’incorporació de Joaquim Farguell a l´Institut de recerca de l’aigua.
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DOCUMENTACIÓ ADJUNTA
[1] Text Posicionament de la Junta de la Facultat de Geografia i Història en defensa i suport al Dr. Josep Lluís Alay
Rodríguez.
[2] Reglaments del Departament d’Antropologia Social, del Departament de Geografia i del Departament d’Història i
Arqueologia.
[3] Informe de Seguiment del Centre.
[4] Memòria de Verificació del Màster Universitari en Humanitats digitals.
[5] Propostes de modificació dels plans d’estudi d’Arqueologia, Geografia, Història i Història de l’Art derivades de la
introducció de les memòries al RUCT.
A les 18:15 hores el degà aixeca la sessió, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta Acta.

Vist i plau

La Secretària
Dra. Arlinda GARCIA COLL

El Degà
Dr. Ricardo PIQUERAS CÉSPEDES
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