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ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Dia: Dilluns, 23 d’octubre de 2017
Hora: 12 hores
Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Geografia i Història

Ordre del dia:
1.- Aprovació de les actes anteriors.
2.- Informació de l’equip deganal.
3.- Informació sobre liquidació del pressupost 2016.
4.- Informació sobre la proposta de modificació del Reglament de la Facultat.
5.- Votació, si s’escau, del manifest presentat per membres de la Junta.
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; Estrada Bonell, Ferran; Font Garolera, Jaume; Garcia Coll, Arlinda; Jubany Baucells, Olga;
Laviña Gómez, Javier; Lluch Bramon, Rosa; Mayayo Artal, Andreu; Piñol Alabart, Daniel; Piqueras Céspedes, Ricardo;
Riera Mora, Santiago; Sancho Planas, Marta; Santacana Torres, Carles; Solé Barjau, Queralt; Subirana Rebull, Rosa
Ma.; Terés Tomàs, Rosa Ma. i Triadó Tur, Joan Ramon.
Representants amb veu i sense vot:
Clavell Garcia, Anna; Estrada Bonell, Ferran; Gené Pinós, Pilar; Ibáñez Andujar, Àngels i Petit Mendizabal, Ma. Àngels.
Altre PDI ( Representants amb veu i vot):
Canals Vilageliu, Roger; Lluís Falcó, Josep i Mauro, Ida.
Personal d’administració i Serveis:
Arisó Cruz, Sílvia; Obón Sanz, Olga; Peña Lancho, Ana Ma. i Peñalver Morral, Ana.
Estudiants:
Arias González, David; Ferrer Pladelasala, Paulina; Guembe Lambea, Aitzieber; Jiménez Romo, Bryan Jefferson;
Lloberas Lafuente, David; Martín Pons, Jordi; Masip Colomer, Mar; Morcuende González, Alejandro; Navarro Herbón,
Xavier i Pascual Queralt, Marta.
Excusa la seva assistència:
Buenacasa Pérez, Carles; Garí de Aguilera, Blanca; Roigé Ventura, Xavier i Tous Mata, Meritxell.

S’inicia la reunió a les 12.05 donant la benvinguda als nous membres de la Junta. Corresponen a la substitució dels
estudiants que s’han graduat o que han renunciat a ser membres de la Junta. Els nous membres són Mireia Blasco
González, Xavier Navarro Herbón i Bryan Jefferson Jiménez Romo.
1.- Aprovació de les actes anteriors
S’aproven sense esmenes les actes pendents, corresponents a les reunions del 14 de març de 2017 i de l’1 de juny de
2017.

2.- Informació de l’equip deganal.
El degà informa de les activitats dutes a terme des del dia 15 de juny –data de la presa de possessió– fins al moment.
S’ha finalitzat la programació del curs 2017-18 i també la preparació de l’inici del curs, entre la que cal incloure la
matriculació i contractes de professorat associat. S’agraeix a la SED i a l’Oficina d’Afers Generals l’esforç realitzat.
Sobre els problemes causats per la situació política del país, s’explica que s’han dut a terme reunions constants amb el
degà de la Facultat de Filosofia i amb els representants de les associacions d’estudiants per pactar les suspensions
parcials de classes sense aturar tota l’activitat de la Facultat. S’ha produït la doble suspensió dels actes de graduació
(inicialment previstos pels dies 20-21 de setembre i 9-10 d’octubre), a causa de les recomanacions del gabinet de
protocol de la UB.
S’informa dels canvis en l’equip rectoral, amb la incorporació de Mercè Puig com a Vicerectora d’Estudiants i de Maite
Vilalta com Vicerectora d’Igualtat. Al Consell de Govern del dia 20 d’octubre es va comunicar la incorporació de
Gaspar Rosselló com a delegat del rector per afers acadèmics en substitució de Francesc Busca. També la creació de 2
comissions, una d’ètica (coordinada per Nobert Bilbeny) i una d’Igualtat (coordinada per Antonio Madrid). S’està
treballant en un nou marc organitzatiu de la UB per part del Vicerector Rafael Martínez. També s’informa que malgrat
la intervenció econòmica del govern de la Generalitat, la tresoreria de la UB està fent front al pagament de nòmines
amb normalitat. S’explica que el rector ha convocat als degans i deganes el mateix dia de la reunió (dilluns 23 octubre)
a les 9 h per cercar el suport i buscar unitat d’acció davant dels esdeveniments que puguin passar als dies vinents.
S’anuncia que sortirà un comunicat de la UB mostrant l’actitud institucional davant els darrers fets.
S’ha procedit a nomenar o ratificar els següents encàrrecs:
-

Responsable del PAT de la Facultat: Dra. Marta Sancho
Coordinació de formació amb l’ICE de la Facultat: Dra. Mariela Fargas
Coordinació de la Universitat de l’Experiència a la Facultat: Dr. Joan Ramon Triadó i Carles Buenacasa
Coordinació de la Facultat del màster d’educació: Dr. Giovanni Cattini
Presidència de la Comissió d’Igualtat de la Facultat: Dra. Núria Benach

Com hi ha comissions que s’han de reunir de forma urgent, es demanarà a les direccions dels departaments que
anomenin o ratifiquin els representants dels seus departaments segons disposa el reglament actual.
Informació situació acadèmica (Daniel Piñol)
En els mesos de juny i juliol es va tancar la planificació del curs 2017-18. Es recorda que els plans docents són aprovats
pels departaments i els consells d’estudis. El dia 12 de setembre va tenir lloc la sessió de benvinguda als estudiants
nouvinguts mentre que la resta d’estudiants va iniciar les classes. Les úniques incidències que es van produir van ser la
coincidència d’horari de dues assignatures d’una mateixa professora del departament d’Antropologia de la seva
docència als graus de Geografia i d’Història i el tancament de dues assignatures per baixa matrícula (un grup d’una
assignatura del Grau en Antropologia i una assignatura del grau en Arqueologia). Ambdues incidències es van resoldre
de forma immediata.
La matrícula d’estudiants de nova entrada és:
Dades matrícula Graus. Curs 2017-2018 (18/10/2017)
Grau

Antropologia Social i Cultural
Arqueologia
Geografia
Història
Història de l’Art

Total

588
295
216
1.095
774

Preinscripció

163
74
54
239
181

Extinció
llicenciatura

1
0
1
4
3

30 crèdits_estrangers

1
0
0
0
0

Oferta

160
80
60
280
180
2

Es comenta que en el cas del Grau d’Història podria ser convenient revisar les dades d’oferta i demanda per si
s’hagués de revisar l’oferta de grups de cara al curs vinent (actualment l’oferta és de 280 places i en aquests moments
hi ha 239 estudiants de nou ingrés). No hi ha cap assignatura amb una matrícula inferior a 20 estudiants.
Pel que fa als Màsters, la matrícula de nou ingrés a data 23/10/2017 és:
Màster
Antropologia i Etnografia
Estudis Avançats en Història de l'Art
Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

Preinscripció
Total
Pagat
65
42
66
61
183
173

Estudis Llatinoamericans
Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia
Història Contemporània i Món actual

81
131
90

70
100
78

Música com a Art Interdisciplinària
Planificació Territorial i Gestió Ambiental
Turisme Urbà

64
148
119

50
84
98

Matrícula nou accés
21
32
66 32 Presenc.
34 On line
29
37
45 22 Presenc.
23 On line
22
34
24

Matrícula 2n o més
27
27
88 48 Presenc.
40 On line
-----40
38 48 Presenc.
40 On line
11
4
5

Matrícula total
48
59
154
29
77
83
33
38
29

Al juliol es van introduir les al·legacions al RUCT, es van fer els informes d’acreditació, les al·legacions del màster
d’Estudis Llatinoamericans i s’ha entrat a l’aplicatiu del Ministeri la memòria del màster d’Estudis avançats en
Arqueologia.
El degà de Biblioteconomia va presentar al degà de la Facultat una proposta de doble titulació en Documentació i
Història. S’ha emplaçat una primera reunió de treball entre els degans i vicedegans acadèmics d’ambdues facultats. Es
recorda que el termini per presentar propostes de noves titulacions que puguin començar al curs 2019-20 finalitza a
finals de novembre; les propostes que arribin més tard no podran implementar-se fins al curs 2020-21. Aquest
calendari ha de tenir-se en compte en cas de voler treballar en propostes com una doble titulació en Història i
Arqueologia o qualsevol altra que es volgués impulsar.
Informe sobre professorat (Ricardo Piqueras)
En relació a temes de professorat, el degà informa que la UB encara s’està en negociacions amb la DGU pel
desbloqueig del capítol 1. Això no obstant, l’oferta pública d’ocupació parcial de la UB ha estat aprovada pel Consell
de Govern, de forma que ja està preparada per quan arribi el desbloqueig de la DGU. Per l’any 2017, hi ha 48 places
(22 places TU i 26 agregats) i 29 de promoció (22 places de catedràtic funcionari i 7 de catedràtic laboral). La
distribució d’aquestes places encara no està feta. També es comenta que una comissió està treballant en els nous
criteris per a la promoció a catedràtic però que afectaria les places del 2019. Finalment, s’agraeix a l’Oficina d’Afers
Generals l’esforç realitzat per poder tenir tota la contractació enllestida en el moment d’inici de curs.
Política lingüística, Mobilitat i Relacions Internacionals i comunicació (Arlinda Garcia)
S’han iniciat les tasques de la VII edició del Premi Temps, Espai, Forma corresponent als millors TFG i TFM. De
moment, s’ha demanat als caps d’estudis i coordinadors de màster que facin arribar d’ofici els treballs que tinguin una
nota de 9 o més punts i que estiguin escrits en català. Les pròximes setmanes es constituirà el jurat. Els premis es
lliuraran a l’acte de Nadal. S’agraeix als caps d’estudis i coordinadors de màster la col·laboració.
S’han posat en marxa 4 grups de conversa d’anglès a la Facultat (8 persones/grup). De moment, s’han compromès 4
grups de diferents nivells, 1 hora a la setmana, del 18 d’octubre al 22 de desembre. La voluntat és consolidar-los
també de cara al segon semestre. També s’ha organitzat al bar de la Facultat l’activitat Cafè de llengües, organitzada
per Serveis Lingüístics, que consisteix en trobades per practicar llengües entre estudiants de la UB. Per poder dur a
terme aquesta activitat, s’ha signat un acord amb l’empresa que té la concessió del bar per poder fer servir les taules
del bar. De moment, hi ha previstes 3 sessions entre octubre i desembre (una per mes), de 18 a 20 h.
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El 13 de setembre es va celebrar la jornada de benvinguda als estudiants de mobilitat internacional que han arribat
pel primer semestre o d’estada anual. Es tracta de 79 alumnes. Hi ha previsió d’organitzar jornades informatives per
als estudiants dels graus de la Facultat per incentivar la mobilitat per al curs 2018-19 tan bon punt aparegui la
convocatòria. S’han tingut diverses reunions per implementar el programa Erasmus per a estudiants de Doctorat, que
la UB encara no té. Fins i tot es va informar la Comissió de Doctorat de la Facultat, la que la idea inicial de la UB era
posar-lo en marxa aquest mes d’octubre. Aquest projecte ha quedat aturat de moment, afectat directament pels
darrers canvis en la reestructuració de l’equip rectoral.
A inicis d’aquest mes s’ha enviat el Butlletí InfoGiH corresponent al mes d’octubre. A partir d’ara, el Butlletí tindrà una
periodicitat mensual i recollirà les principals activitats fetes a la Facultat al mes anterior i farà difusió de les previstes
pel mes següent. També es preveu la incorporació cada mes d’una entrevista o reportatge sobre la Facultat. Es
demana la col·laboració en la confecció del Butlletí, fent arribar les notícies sobre activitats que s’estiguin organitzant
al correu de comunicació de la Facultat (Anna Garcia: comunicaciogih@ub.edu). De cara al futur, la idea és fer un
emailing per poder enviar-lo a un llistat de persones i institucions de fora de la Facultat i contribuir a millorar la
visibilitat de les activitats que es fan.
La Facultat ha rebut la visita de les responsables de l’oficina de relacions internacionals de la Universitat de Laval
(Quebec, Canadà) (8 de setembre) i l’estada de 2 persones d’Erasmus PAS de Polònia, de la Universitat Pope John Paul
II State School of Higher Education de Biala Podlaska. També està prevista la visita del degà de la Universitat
Autònoma d’Aguascalientes.
Informació sobre recerca (Jaume Buxeda)
En les reunions de les comissions de recerca de la Universitat, s’ha informat que la UB ha decidit unificar els criteris
d’avaluació de les convocatòries de beques FI i APIF. Es comenta que l’avaluació del grup de recerca consisteix en
l’avaluació del director de tesi, ja que la UB no té uns criteris aprovats per a l’avaluació del grup. Igualment, una
comissió està treballant en la reforma del PDA.
Pel que fa a la comissió de recerca de la Facultat, es va reunir al juny per resoldre els ajuts atorgats a la primera
convocatòria, mentre que el 31 d’octubre es reunirà per resoldre la segona. Han arribat entre 42.000 i 50.000 €.
S’està treballant en una proposta de modificació dels criteris d’adjudicació dels ajuts a la recerca de la Facultat, a
partir de l’avaluació de com han anat funcionant en els darrers anys. També s’està avançant en la posada en marxa del
portal de la recerca de la Facultat, ampliant les dades que ara ja hi ha al web. Es vol recollir informació sobre
necessitats en infraestructures a partir d’una reunió amb IP dels grups de recerca consolidats i la direcció dels
departaments. Igualment, s’està treballant en una oferta de cursos de formació de personal adreçada principalment
als alumnes de doctorat però que estarà oberta a tots els membres de la facultat que tinguin interès a assistir. Aquests
cursos tindrien reconeixement de l’ICE.
Informació sobre doctorat i qualitat (Jaume Carbonell)
El Dr. Xavier Roigé va ser nomenat Vicerector de Doctorat i Promoció de la Recerca i director de l’Escola de Doctorat.
Les primeres reunions apunten que es mantindrà una única Escola de Doctorat, la qual delegarà en els centres el
funcionament bàsic.
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Durant el 2017, s’han llegit 122 tesis fins al 30 de setembre, amb la següent desagregació segons programes:
Programa
Societat i Cultura (pla antic)
Societat i Cultura (pla nou)
Antropologia (pla antic)
Història de l’Art (pla antic)
Geografia (pla antic)
Geografia (pla nou)
Cultures medievals
Gestió de la cultura i del patrimoni (antic)
Total

Tesis llegides
(fins 30 de setembre)
35
26
11
11
25
8
3
3
122

S’insisteix en l’elevat volum de tesis presentades com a conseqüència de la finalització de la transitòria que obligava
als estudiants de pla vell a la presentació de la seva tesis abans de finals de setembre o bé a l’adaptació als nous
programes de doctorat. S’agraeix a les comissions i sobretot a la SED la dedicació, reconeixent el sobreesforç que ha
comportat l’elevat volum de tesis presentades.
L’oferta de places pel nou curs dels programes de doctorat i els preadmesos existents és:
Programa
Societat i Cultura
Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental
Cultures Medievals

Places ofertades
65
12
9

Places cobertes al
setembre
53
10
9

S’ha obert un nou període de matriculació per acabar de cobrir les places encara disponibles.
S’està preparant un acte de rebuda als estudiants de nou accés de tots els programes de doctorat de la Facultat que
tindrà lloc durant la segona quinzena de novembre. La previsió és que computi com a activitat formativa, que compti
amb una conferència inaugural, amb activitats diverses vinculades al món de la recerca i amb reconeixement per part
de l’ICE. Aquesta activitat estaria oberta al PDI de la facultat.
En relació amb els temes de qualitat, s’ha estat treballant en les al·legacions dels màsters, en la pla de millora
resultant de les acreditacions que es van passar el curs passat i la preparació de l’informe de seguiment per al mes de
desembre. S’ha sol·licitat una trobada amb el tècnic de qualitat assignat a la Facultat i també s’ha demanat un tècnic
de suport en processos de qualitat per a la facultat.
Informació sobre espais (Àngels Ibáñez)
En relació amb el tema espais de la Facultat, Àngels Ibáñez informa de la finalització del pla de redistribució aprovat a
la Junta del 14 de març que s’ha anat executant segons el calendari previst. Ja es troba en funcionament l’oficina de
suport de màsters i doctorat i només resta pendent l’arribada de dos dels becaris que donen suport a aquest tipus de
tasques. També s’ha d’efectuar el trasllat de l’IRCVM del despatx 1005 al 3012, al tercer pis.
L’antic Laboratori de Planejament (3115) ha passat a ser una aula-seminari de la Facultat de Filosofia però a partir de
novembre estarà al GRAD i es podrà sol·licitar també el seu ús per als professors de la nostra Facultat. S’ha habilitat un
espai al tercer pis com a espai de reunió de les associacions d’estudiants i resta pendent que sigui habilitada l’aula
Mètode de la Biblioteca.
La comissió d’espais està pendent del nou reglament, on està previst que sigui inclosa com a comissió específica.
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3.- Informació sobre liquidació del pressupost 2016.
L’Administradora de Centre projecta 3 fulls de càlcul on s’analitzen les despeses segons aplicacions pressupostàries,
despeses executades i la comparació entre ambdós conceptes. Aquests documents es penjaran al campus, com a
annex a l’acta.
4.- Informació sobre la proposta de modificació del Reglament de la Facultat.
El degà informa sobre la proposta de modificació del Reglament de la Facultat a causa de la necessitat d’actualitzar i
modernitzar les disposicions del vigent, d’introduir millores normatives i de revisar la composició de comissions per
fer-les més operatives, a més d’eliminar disfuncions i errors de redacció que s’han detectat. El procediment per
aquesta modificació comença pel tràmit d’informació pública del text que es proposa des de l’equip deganal. Aquest
text es penjarà al web i es donarà un període de 30 dies perquè els membres de la Facultat puguin fer propostes
d’esmenes i incorporar les que es considerin oportunes. El text resultant es sotmetrà a votació de la propera Junta de
Facultat, prevista per abans de Nadal. Un cop hagi estat aprovada per la Junta de Facultat, el Reglament haurà de ser
aprovat pel Consell de Govern.
Es comenta també que s’està treballant amb els tres departaments que tenen pendent d’aprovació el seu reglament,
amb l’objectiu que puguin ser aprovats a la propera Junta de Facultat.
5.- Votació, si s’escau, del manifest presentat per membres de la Junta
A proposta d’un grup de membres de la Junta de Facultat, es planteja l’aprovació d’un manifest sobre els darrers
esdeveniments polítics succeïts a Catalunya. Carles Santacana pren la paraula per demanar que s’afegeixi algun
paràgraf més al manifest proposat inicialment, arrel de darreres notícies succeïdes al cap de setmana, en relació amb
l’aplicació de l’article 155. Diversos membres de la Junta s’afegeixen a aquesta proposta, de manera que es demana al
professor Santacana que faci una proposta de nou redactat que reculli el sentit de les intervencions fetes fins al
moment. Aquests paràgrafs s’afegiran al manifest presentat inicialment. S’aprova el Manifest per unanimitat que es
farà públic tan bon punt s’hagin afegit els nous paràgrafs.
6.- Afers de tràmit.
La professora Roser Piñol Bastidas sol·licita ser admesa com a membre de l’Institut de Recerca en Cultures Medievals
(IRCUM). Presenta la documentació necessària (acceptació de la directora de l’Institut, model de sol·licitud, informe
del departament). S’aprova la petició.
7.- Torn obert de paraules.
Els representants dels estudiants fan la consulta sobre quins són els representants que assisteixen a cadascuna de les
comissions de la Facultat. S’acorda cercar l’acta del Consell de l’alumnat on es va decidir aquest tema.
ACORDS
[1] S’aprova el text del Manifest de 23 d’octubre de 2017
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA
[1] S’adjunta text del Manifest de 23 d’octubre de 2017
[2] Informe liquidació pressupost 2016.
A les 13:20 hores el degà aixeca la sessió, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta Acta.
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Vist i plau

La Secretària
Arlinda GARCIA COLL

El Degà
Ricardo PIQUERAS CÉSPEDES
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