  
  

  

  

Deganat  
Facultat  de  Geografia  i  Història  

C.  Montalegre,  6-8    
08001  Barcelona  
  

deganat-geografiaihistoria@ub.edu  
  

  

  

  

ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Dia: Dilluns 14 de desembre de 2016
Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Geografia i Història
Hora: 16.00 h.
Assistents: Dr. Xose Aviñoa Perez, Dr. Ignasi Joaquin Baiges Jardí, Dr. Oriol Beltran Costa; Dr.
Gaspar Coll i Rosell, Dra. Gabriella Dalla Corte, Dr.Jaume Font Garolera, Dr. Josep M. Fullola
Pericot, Dra.Blanca Garí de Aguilera, Dra. Rosa Lluch Bramon, Dr. Andreu Mayayo Artal, Dra. Ma.
Angels Petit Mendiazabal, Dr. Daniel Piñol Albart, Dr. Ricardo Piqueras Cespedes; Dr. Xavier Roigé
Ventura, Dra. Dolores Sánchez Aguilera, Dr. Carles Santacana Torres, Dra. Rosa Ma. Terés Tomás,
Dr.Joan Ramon Triadó, Dra. Mireia Freixa Serra, Dr. Jaume Dantí Riu, Àngels Ibañez Andujar, Dr.
Carles Buenacasa Perez, Dra. Queralt Solé Barjau, Dr. Giovanni Cattini, Ana Ma. Peña Lancho, Fèlix
Carbonell Roca, Jordi Martín Pons.
Excusen: Dra. Adela Fargas Peñarrocha, Dr. Javier Laviña Gómez, Dra. Marta Sancho i Planas, Dr.
Antoni Segura Mas, Dr. Ramon Sòria Rafols, Ana Clavell Garcia, Dra. Mercedes Marín Ramos, Dra.
Montserrat Salvà Catarineu, Dr. Ferran Estrada Borrell, Sílvia Vidal Biosca.
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta anterior. El Dr. Josep Ma. Fullola demana que s’adjunti la relació d’assistents.
2. Informació de l’equip deganal
Pren la paraula el degà, que comença felicitant a la Dra. Sánchez Aguilera per la seva elecció com a
vicerectora en el nou equip rectoral i vol deixar constància del seu reconeixement per tota la seva gran
tasca realitzada com a Vicedegana Acadèmica al llarg de tots aquests anys.
Informa també que ja s’ha incorporat la nova Cap de Secretaria, la Sra. Pilar Gené, a qui dóna la
benvinguda i li desitja molts d’èxits en aquest nou càrrec.
El procés de creació de les facultats ha comportat, entre d’altres qüestions, la pròrroga dels mandats
dels equips deganals i la impossibilitat de convocar eleccions. Aquesta qüestió serà debatuda en el
proper Consell de Govern, i segons sembla el Rector signarà una resolució que permetrà també acabar
la pròrroga del mandat de les Juntes de Facultat de Filologia, Filosofia i la nostra, i també la
convocatòria d’eleccions als deganats de Filologia i de Geografia i Història. Per aquest motiu, de
seguida que es rebi aquesta decisió, es procedirà a convocar una Junta de Facultat per aprovar el
calendari i iniciar el procés de noves eleccions. El procediment ha de ser en període lectiu segons la
normativa, pel que es preveu iniciar el procés a mitjans de març, el que ens portaria a que l’elecció del
nou degà/na seria a finals de maig, tenint en compte els períodes de presentació de candidatures a Junta
i deganat i els períodes de vacances.
Aquest període permetrà també que l’equip actual pugui concloure algunes qüestions obertes, com el
tema d’espais a la facultat i concloure l’acreditació dels màsters.
S’informa també que la Secció d’Arqueologia està plantejant crear un nou màster en Estudis Avançats
en Arqueologia, i que serà portat a l’aprovació de la propera Junta per iniciar el procés d’elaboració del
mateix. En tot cas, la proposta haurà de ser aprovada per la Comissió Acadèmica del Consell de
Govern de la UB i només per la Generalitat i només llavors podria començar-se a elaborar el pla
d’estudis, ser verificat per l’AQU i en tot cas per començar a impartir-se com a mínim el curs 2018/19.
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La Dra. Sánchez Aguilera agraeix les felicitacions rebudes i vol deixar constància sobre tot de la tasca
de suport que ha rebut de la secretaria de la facultat en el seu càrrec de vicedegana acadèmica. Acte
seguit, aporta les noves dades de la matricula de primer any i sobre la permanència en els estudis.

3. Reorganització dels espais de la facultat
El degà informa que s’ha fet una revisió complerta sobre l’ocupació dels espais a la facultat per part del
degà i de l’administradora de centre. Presenta un Power Point –ja penjat al campus virtual i al qual
remet- i tot seguit es presenta una diagnosi sobre l’ocupació de la facultat.
Indica que els objectius que es persegueixen amb aquesta reorganització són els següents:
1) Anivellar la descompensació d’espais motivada pel creixement diferent dels departaments respecte
al moment de la construcció de la Facultat
2) Cercar un sistema més flexible, adaptable als canvis que aniran produint-se als departaments i
seccions
3) Reorganitzar alguns espais
4) Preparar el camí per una reorganització més profunda que es farà en el moment de la reforma
administrativa.
Indica que es parteix dels criteris aprovats per la Junta de Facultat el 2011, i que no s’havien aplicat
encara com a conseqüència del procés de reorganització de departaments i de Facultats, que pensàvem
que seria més ràpid i que aconsellava esperar a aquesta reforma. Com que això queda pendent, es creu
necessari iniciar aquest procés i aplicar aquells criteris, ja que hi ha molt professorat i investigadors que
no compta amb els espais necessaris.
Recorda que els criteris acordats foren els següents:
-   Professor a temps complet: 1 lloc de treball
-   Investigador i becaris a temps complet: 1 lloc de treball
-   Emèrit: 0,25 llocs de treball
-   Professor/investigador a temps parcial: 0,25 / 0,50 / 0,75
D’acord amb diverses reunions mantingudes amb els directors/es de departament es proposa introduir
una variable que consisteix en un nou paràmetre: 24 crèdits = 1 despatx. D’aquesta manera, el
professorat associat hauria de poder tenir un despatx compartit en funció de la seva dedicació. Recorda
que aquests paràmetres permetran comparar la situació dels diferents departaments de forma objectiva,
encara que després els departaments poden acordar redistribucions en funció dels seus criteris interns.
A continuació presenta els resultats de l’estudi fet espai per espai, que compara els càlculs de
“taula/cadira” disponibles per cada departament o secció i les necessitats reals. Indica que no es
comptabilitzen els espais de secretaria (pendent de la reforma administrativa) i els laboratoris dedicats
a la docència. Tampoc no es comptabilitzen els seminaris. S’han revisat despatx per despatx i han estat
contrastats amb els directors de departament i coordinadors de secció.
Assenyala també alguns dubtes i debats sorgits al llarg del procés de revisió:
•   1) Jubilats. No han estat comptabilitzats, recordant que se’ls pot atorgar un espai de treball, a
excepció dels emèrits. Els departaments que ho considerin podran cedir però espais eventuals
per a l’atenció d’alumnes doctorands, impartició de seminaris com a convidats, etc., però no un
espai fixe de treball.
•   2) Becaris de col·laboració dels màsters i programes de doctorat: es proposa que tots els
becaris de màster estiguin en un espai únic ubicat a la primera planta, per un millor servei.
Aquest espai serà permutat amb la Facultat de Filosofia, en un espai conjunt a la primera
planta, a canvi d’altres espais.
•   3) Laboratoris: si bé en el cas dels laboratoris dedicats a la docència i els que tenen
instrumentals el criteri està clar, el problema sorgeix en la consideració d’alguns laboratoris
que no tenen ni funció docent ni instrumental.
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4) Becaris de doctorat d’altres països (no contracte UB): encara que teòricament no tenen dret
a un espai de treball en no ser contractats per la UB, creu que la Facultat hauria de fer un esforç
per acollir-los en algun espai (per exemple a l’espai de recerca), per intentar aconseguir més
beques i d’altra banda per millorar les seves condicions de treball. Com que no hi ha
unanimitat en aquesta qüestió, de moment no han estat comptabilitzats encara que els
departaments que ho vulguin podran acollir-los i també caldrà pensar en espais específics per
al futur.
5) Emèrits: es proposa el criteri acordat per la Junta del 2011.
6) Espais diversos (revistes, laboratoris de no docència, grups de recerca). El criteri ha estat de
comptabilitzar les persones contractades, sense pressuposar que un grup de recerca o revista
hagi de tenir un espai propi d’ús exclusiu.
7) Espais no reconeguts pels departaments. Hi ha espais d’instituts de recerca, laboratoris, etc
que els departaments no reconeixen com a propis.
8) Espai de recerca: s’han comptabilitzat els espais tal com actualment estan assignats.
9) Espai per a l’alumnat: els representants de l’alumnat demanen espais de treball per poder
rebre els alumnes i desenvolupar la seva tasca de representació. S’habilitarà un espai només
amb accés als representants elegits.
10) Tot i que planteja dificultats, seria desitjable tendir a intercanviar espais per poder
concentrar-se al màxim possible per plantes S’ha de tenir en compte però que fer trasllats és
car i complicat per la qual cosa, l’estratègia és moure el mínim possible, tot intentant mantenir
la integritat de les unitats docents i de recerca.
11) Ús dels seminaris d’Història i de Geografia. Es deixa la seva reassignació per al futur.
12) Professorat extern: La facultat ha de proporcionar espais per al professorat extern d’altres
facultats que ve a donar classes als nostres graus i màsters.

A continuació presenta les dades de l’estudi i que indica els següents càlculs:

Departament/seccions

Nombre de places

Necessitats
ponderades

Diferència

Antropologia

43

53,75

-10,75

Geografia

79

47,50

31,50

Antiga+Amèrica

29

30,50

-1,50

Ha. Medieval+Moderna

47

32,75

14,25

Història Contemporània

55

33,25

21,75

Prehistòria i Arqueologia

47

48,50

-1,50

Història de l'Art

58

69,25

-11,25
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42,5

Tots els càlculs es poden comprovar a partir dels llistats de despatx per despatx que poden veure’s al
campus virtual de la Junta i que es faran públics al final del procés per a la màxima transparència i que
tothom pugui veure l’ocupació real dels despatxos i qui els ocupa realment. A partir d’aquests càlculs,
es mantindran reunions amb els directors/es de departament per fer possible millorar les condicions
dels departaments més deficitaris.
Assenyala també que respecte a la Facultat de Filosofia s’ha arribat a un acord en els següents termes:
-   Fase 1 (immediata). Intercanvi de l’espai de recerca de Filosofia (planta 1) per ser utilitzat
conjuntament com a Oficina d’Atenció als Màsters i programes de doctorat (becaris). Filosofia
també portarà a aquest espai els seus becaris/es i en compensació rebrà un espai més reduït per
a ser utilitzat com a espai de recerca i professorat visitant.
-   Fase 2 (2018). Intercanvi per donar-les espais per al deganat (o direcció) a la 4ª planta, a canvi
dels espais del deganat que actualment ocupen.
Es proposen les següents accions:
-   Instal·lació dels despatxos de màster i doctorat (2007, 2008) a la 1ª planta, en espai de lliure
accés i a prop de la futura Secretaria de màsters i doctorats
-   Compensació d’espais (es donarien més despatxos a): 3ª planta per a Hª de l’Art i Antropologia
i Història d’Amèrica; 2ª planta per Antropologia; 1ª planta per Prehistòria i Arqueologia.
-   Trasllats d’alguns despatxos a la 1ª planta per Prehistòria i Arqueologia (si és possible o en el
futur), en règim d’intercanvi.
-   Es vol fer ara una acció limitada, però possible
Quant al calendari es proposa el següent:
-   Aprovació dels criteris a la Junta d’avui
-   Aprovació de l’inici de les permutes amb Filosofia (avui)
-   Negociació amb els departaments i proposta concreta de trasllats (gener i febrer)
-   Aprovació per la Junta de febrer o març
-   Trasllats a partir de març.
-   Es pot acordar amb alguns departaments que el trasllat es deixi pendent per al setembre (per no
moure de despatx, per exemple, possibles jubilacions), però ja deixant-ne constància i
aprovació.
Tot seguit es passa al debat. El director del Departament de Història i Arqueologia assenyala algun
problema d’ajustament entre els seus càlculs i els càlculs presentats, i en concret sobre els professors
externs. El degà respon que no es compatibilitzen en els departaments el professorat extern i que la
Facultat ha de presentar espais per aquestes funcions, igualment com per als becaris de màster. El Dr.
Jaume Font afegeix que, en el cas de Geografia queden despatx buits que s’haurien de compactar. Els
representants de l’alumnat demanen uns espais propis tenint en compte que els ara assignats no els
poden utilitzar per a les seves funcions de representativitat.
El Dr. Oriol Beltran demana una resolució ràpida i definitiva i assenyala que el tema s’està portant
excessivament lent donada la seva urgència. El degà insisteix en que és un tema urgent però que
donada la seva complexitat demana comprensió per totes les parts: pels que hauran de transferir espais i
pels que el necessiten.
El Dr. Oriol Beltran demana el compromís de traspassar a la propera Junta que els espais no es
gestionin per Departaments sinó per les facultats tenint en compte els diferents criteris que hi ha entre
departaments. El degà diu que caldria introduir una flexibilitat en funció dels canvis que s’aniran
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produint. Indica que els espais no seran transferits d’uns departaments a d’altres, sinó a la Facultat i
que aquesta els deixaria en usdefruit, de manera que caldria introduir correccions anuals.
Es passa a deliberació i aprovació per assentiment. Es ratifiquen els criteris aprovats el 2011, introduint
el criteri d’un despatx per 24 crèdits. S’aproven també els criteris proposats i el calendari de treball
proposat, així com les xifres globals dels espais i necessitats dels diferents departaments i seccions. A
la propera Junta es portarà a aprovació la redistribució dels despatxos afectats per equilibrar el màxim
possible les necessitats d’espais.
4. Informe sobre el procés d’acreditació de màsters
Es dóna a conèixer la composició de la Comissió d’Avaluació externa
Dr. Miguel Àngel Luis Carnicer (Universidad de Zaragoza)
Dr. Angel Acuña Delgado (Universidad de Granada)
Dra. Paloma Otaola Gonzalez (Université Jean Mouilin, Lyon)
Rosa Ricomà Vallhorat (Museu d’Art Modern de Tarragona)
Aida Marín (estudiant Universitat Rovira i Virgili)
Esther Adot (AQU Catalunya)
5. Informació de la Junta Gestora de la Facultat de Ciències Humanes i Socials
Tot seguit informa del procés d’unificació de les facultats de Ciències Humanes i Socials. Indica que
durant tot els mesos de vigència de la Junta Gestora nomenada pel Consell de Govern gairebé no s’ha
reunit i sense cap èxit ni s’ha pogut arribar a cap acord, sobre tot per l’oposició d’algunes facultats,
com Filologia i Biblioteconomia i Documentació.
Per aquests motius, i com a conseqüència dels nous plantejaments del nou rectorat, la Junta Gestora es
dissoldrà i serà substituïda per un grup de treball per estudiar un altre model diferent, probablement
basat en un model d’àrees com el de Ciències. Són diverses les qüestions que han portat a aquesta
situació, però en tot cas el procés ha tingut repercussions en la dinàmica de les facultats i dels seus
equips de govern, el que ha comportat la pròrroga i una disminució dels equips deganals.
Ara per ara, sense possibilitats de sortida, el degà creu que la millor solució per a la nostra Facultat és
el manteniment de l’estatus quo actual, ja que un model d’àrea comportà una relació entre facultats
iguals mentre que les nostres no són unes facultats iguals en la seva dimensió i això pot perjudicar-nos.
Això podria fer-se sense perjudici de serveis mancomunats (secretaries o serveis específics en el nostre
centre). El model d’àrea tampoc no permetria incloure Treball Social, a no ser que se la converteixi en
una Facultat o escola Universitària. En tot cas, aquest serà un nou procés i caldrà prendre les decisions
oportunes en el futur per una nova Junta i un nou equip deganal.
El Dr. Josep Ma. Fullola indica que sempre ha defensat el model de les facultats actuals i que està
d’acord en la reforma administrativa i amb l’ús de serveis comuns, però mantenint les mateixes
facultats existents.
6. Afers de tràmit
No hi ha afers de tràmit
7. Torn obert de paraules
Cap dels assistents pren la paraula
S’aixeca la Junta a les 17.55 hores.

  
  
  

La secretària

Dra. Mireia Freixa
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El degà

Dr. Xavier Roigé

