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ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Dia: Dijous, 31 de maig de 2018
Hora: 16 hores
Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Geografia i Història
Ordre del dia:
1.- Aprovació de l’acta de la reunió anterior.
2.- Informació de l’equip deganal (consultar document al campus virtual de la Junta)
3.- Informació resultats processos electorals 10 de maig de 2018.
4.- Aprovació de les modificacions de les memòries per procés d’actualització dels títols de graus d’Arqueologia,
Geografia, Història i Història de l’Art
5.- Aprovació de la proposta de modificació de la memòria per procés d’actualització dels títols de grau en
Antropologia Social i Cultural.
6.- Modificació de l’acord pres en data 4 de maig de 2018, en relació a l’aprovació de la modificació dels plans
d’estudis d’Arqueologia, Geografia, Història i Història de l’Art.
7.- Afers de tràmit.
8.- Torn obert de paraules.
Assistents professorat permanent (representants amb veu i vot):
Aviñoa Pérez, Xosé; Buenacasa Pérez, Carles, Buxeda Garrigós, Jaume; Cattini, Giovanni Conrad; Carbonell Guberna,
Jaume; Font Garolera, Jaume; Fullola Pericot, Josep Ma; Garcia Coll, Arlinda; Jubany Baucells, Olga; Piñol Alabart,
Daniel; Piqueras Céspedes, Ricardo; 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:
Estrada Bonell, Ferran; Gené Pinós, Pilar; Ibáñez Andujar, Àngels, López Bustins, Joan Albert i López Cachero, Francisco
Javier.
Altre PDI ( Representants amb veu i vot):
Canals Vilageliu, Roger i Mauro, Ida.
Personal d’administració i Serveis:
Peña Lancho, Ana Ma.; Peñalver Morral, Ana i Vidal Biosca, Sílvia.
Estudiants:
Ballarín i Tabueña, Víctor; Coral Fernández, Martí, Lloberas Lafuente, David; Martín Pons, Jordi; Moncasí Borràs, Júlia;
Moreno Bazán, Maïda Belén; Pascual i Queralt, Marta; Pericas i Borreguero, Marta i Pujol Sans, Pau.
Excusa la seva assistència:
Arisó Cruz, Sílvia; Beltran Costa, Oriol; Clavell Garcia, Anna; Conejo Da Pena, Antoni; Dantí Riu, Jaume; Garí De
Aguilera, Blanca; Laviña Gómez, Javier; Lluís Falcó, Josep; Obón Sanz, Olga i Santacana Torres, Carles.

S’inicia la reunió a les 16.04 h.
El degà, Dr. Ricardo Piqueras, inicia la reunió anunciant que es tracta de la darrera Junta de Facultat del curs 20172018. Es dóna la benvinguda als nous representants dels estudiants que s’incorporen a aquesta després de les
eleccions del dia 10 de maig de 2018. També es felicita als membres de la Facultat que han estat triats com a

representants del professorat al Claustre.
1.- Aprovació de l’acta de la reunió anterior
S’aprova sense esmenes l’acta corresponent a la reunió anterior, corresponent al 4 d’abril de 2018.
2.- Informació de l’equip deganal.
Recollint la proposta realitzada pel Dr. Carles Santacana a la darrera Junta de Facultat, s’ha cercat una nova forma de
fer arribar la informació de l’equip deganal als membres de la Junta amb l’objectiu d’evitar allargar en excés les
reunions i poder dedicar el temps de la Junta a la posada en comú i debat dels temes. En lloc d’exposar tota la
informació durant el temps de la Junta, l’informe de l’equip deganal s’ha realitzat per escrit i s’ha penjat al campus de
la Junta, a disposició de tots els membres d’aquesta. A continuació, es passa a destacar alguns dels temes inclosos a
l’informe, afegir alguns que no hi són per haver-se produït després de la seva confecció, així com a respondre les
qüestions sobre aquest.
-

Informació general (Dr. Ricardo Piqueras)

El Dr. Piqueras informa sobre la celebració del Primer Cicle Debats UB sobre la situació actual de Catalunya, explicant
que la Facultat acollirà una sessió sobre les relacions històriques Catalunya-Espanya. Es convida a tothom a participarhi.
Es felicita al Dr. Toni Conejo pel seu nomenament com Cap d’estudis d’Història de l’Art.
-

Informació sobre Doctorat i Qualitat (Dr. Jaume Carbonell)

S’informa de la celebració de les sessions de la Jornada “Operació Acadèmia” que es va realitzar el dia 30 de maig (el
dia abans de la Junta, motiu pel qual la informació sobre aquesta no ha pogut ser inclosa a l’informe de l’equip
deganal penjat al campus). La Jornada va comptar amb una inscripció que va superar les previsions inicials i va
aconseguir plenament els objectius proposats. Arran de la bona acollida de l’acte, es preveu la preparació d’una nova
jornada de cara al curs vinent.
-

Informació acadèmica (Dr. Daniel Piñol)

S’assenyala que de l’informe de l’equip que es va penjar al campus, cal modificar la frase on s’indica la destinació de
les actes de les reunions de les comissions de tots els màsters, així com de les actes de TFM. Aquesta documentació
s’ha d’enviar a l’arxiu de la Facultat i no pas a la Secretaria d’aquesta, tal com diu el document. Aquesta dada es
modificarà directament al document annex.
La UB està treballant en una nova normativa de les beques de col·laboració, la qual es preveu que incorporarà
modificacions significatives en aquestes. Caldrà veure el contingut final de la nova normativa i avaluar com afecta les
diferents convocatòries de becaris de la Facultat.
S’estan duent a terme les tasques de planificació del curs 2018-19. Es preveu que aquesta estigui acabada abans del
13 de juliol.
En relació amb el tema dels becaris, la Dra. Subirana demana que consti en acta que el màster que ella coordina es
troba sense becari de suport en un dels moments de màxima activitat. Assenyala que el tema dels becaris és molt
greu, donat que el pressupost dels màsters és cada cop més minso, cada vegada hi ha més feina administrativa
associada a la gestió del mateix i que la durada de les beques és cada cop més curta (ha passat d’onze mesos a 9,5 a
8,5). A més, la Dra. Subirana indica que, en el seu cas, el becari que dóna suport al màster que ella coordina és
compartit entre dos màsters i, en canvi, només el que ella coordina es fa càrrec del cost econòmic que suposa el
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becari. El Dr. Aviñoa respon que va ser la Dra. Subirana la que es va oferir a compartir becari malgrat que el màster
que ell coordina no podia assumir el cost econòmic i que el màster que ell coordina és deficitari a causa que es
conviden molts professors externs.
El Dr. Piqueras explica el problema econòmic existent, ja que la Facultat amplia cada curs la seva oferta de màsters i,
en canvi, la quantitat assignada des del Rectorat per aquest concepte és la mateixa. S’informa que, de moment, ha
arribat la primera part del contracte programa però que encara no ha arribat la segona i que tampoc se sap quan
arribarà. La disponibilitat econòmica és un dels factors que limita la possibilitat de convocar beques però, a més, cal
tenir en compte que la normativa que s’està preparant en relació als becaris sembla que serà molt més restrictiva, el
que recomana començar a reestructurar les beques de la Facultat. En relació amb el tema del màster coordinat per la
Dra. Subirana, indica que l’altre màster amb el quual comparteix becari és deficitari però que, de cara al curs vinent,
es reconduirà aquesta situació. L’administradora de centre indica que la durada de les beques dependrà de la
disponibilitat pressupostària, així com del contingut i moment d’implementació de la nova normativa ara en
preparació.
-

Informació sobre professorat (Dr. Ricardo Piqueras)

S’informa que a la darrera Comissió de Professorat de Consell de Govern es van aprovar les peticions d’associats, es
van tramitar les places a concurs i es van aprovar les peticions de sabàtic.
S’han concedit 4 de les 5 places de lector que sol·licitava la Facultat i s’està a l’espera de la informació sobre les places
d’agregat.
-

Informació encarregat de l’Àrea d’ocupabilitat i relacions amb el SAE (Dr. Santi Riera)

El Dr. Riera informa de la Jornada d’Ocupabilitat que es va celebrar a la Facultat el dia 19 d’abril. L’assistència a la
Jornada va ser moderada (12 persones) però els resultats de les enquestes de valoració van ser molt positius.
S’informa que s’han iniciat els contactes amb el SAE amb l’objectiu d’implementar a la Facultat el Passaport a la
professió durant el curs vinent.
Un cop acabada la informació dels diferents membres de l’equip deganal, s’obre un torn d’intervencions sobre les
informacions donades i les que consten a l’informe escrit penjat al campus. La Dra. Queralt Solé pregunta sobre si es
preveu que el professorat de la Facultat sigui convidat a les sessions del Cicle Debats-UB. El Dr. Piqueras contesta que
es preveu que tot el professorat rebi informació i que sigui convidat. En segon lloc, la Dra. Solé pregunta, en relació al
projecte del Rectorat de crear una Càtedra UB-Àsia, si s’ha tingut en compte que a la Facultat hi ha persones que hi
podrien participar. El Dr. Piqueras respon de les preguntes explicant que es tracta d’un projecte encara en una fase
molt embrionària i que s’ha proporcionat al Rectorat una llista de professorat de la nostra facultat amb recerca
relacionada amb el continent asiàtic perquè sigui tingut en compte.
4.- Aprovació de les modificacions de les memòries per procés d’actualització dels títols de graus d’Arqueologia,
Geografia, Història i Història de l’Art
S’informa que el procés d’actualització dels títols de graus d’Arqueologia, Geografia, Història i Història de l’Art exigeix
la introducció d’una sèrie de modificacions puntuals de les memòries d’aquests graus. Aquestes modificacions són les
que s’indiquen als documents penjats al campus de la Junta. S’aproven les propostes presentades.
5.- Aprovació de la proposta de modificació de la memòria per procés d’actualització dels títols de grau en
Antropologia Social i Cultural.
S’informa que el procés d’actualització dels títols de Grau d’Antropologia Social i Cultural exigeix la introducció d’una
sèrie de modificacions puntuals de les memòries d’aquests graus. Aquestes modificacions són les que s’indiquen al
document penjat al campus de la Junta. S’aprova la proposta presentada.
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6.- Modificació de l’acord pres en data 4 de maig de 2018, en relació a l’aprovació de la modificació dels plans
d’estudis d’Arqueologia, Geografia, Història i Història de l’Art.
S’informa sobre la necessitat de modificació de l’acord pres en data 4 de maig de 2018, en relació amb la modificació
dels plans d’estudi d’Arqueologia, Geografia, Història i Història de l’Art. Aquestes modificacions són les que s’indiquen
als documents penjats al campus de la Junta. S’aproven les modificacions proposades.
7.- Afers de tràmit.
No n’hi ha.
8.- Torn obert de paraules.
Àngels Ibáñez informa que ja es pot fer sevir l’Aula Mètode de la biblioteca que ha estat cedida a la Facultat. S’ha
retirat el mobiliari antic i s’hi ha instal·lat taules noves. També informa sobre l’arribada del Renting 22 que significarà
el recanvi d’ordinadors de totes les aules de docència i també de l’aula 316. El canvi d’ordinadors d’aquestes aules es
farà durant els mesos de juny/juliol, mentre que els del PAS-PDI tindrà lloc de setembre a desembre. D’aquesta
manera, l’inici de curs es farà amb els ordinadors de les aules renovats i amb el programari necessari per a la docència
instal·lat. També s’informa que la Facultat continua treballant per intentar solucionar el problema de les festes que
s’organitzen al jardí i al local okupat. S’està fent un projecte d’usos per al Jardí Vitòria dels Àngels i s’ha concretat la
cessió definitiva de l’espai de la casa de la misericòrdia per al gimnàs de l’escola que hi ha al costat de la Facultat.
Àngels Ibáñez recorda als nous representants dels estudiants que hi ha l’espai 3091 disponible per a l’ús de les
associacions d’estudiants. Les associacions interessades a fer-lo servir li poden fer arribar a ella la petició.
La Dra. Ida Mauro demana suport per un text elaborat per l’altra PDI en relació amb la seva situació. Es llegeix el text i
s’acorda incloure’l l’ordre del dia de la pròxima junta. El Dr. Piqueras comenta que segons es va indicar a la Comissió
de Professorat de Consell de Govern el compromís del vicerectorat és constituir una taula de negociació.
ACORDS
[1] Aprovació de les modificacions de les memòries per procés d’actualització dels títols de graus d’Arqueologia,
Geografia, Història i Història de l’Art
[2] Aprovació de la proposta de modificació de la memòria per procés d’actualització dels títols de grau en
Antropologia Social i Cultural.
[3] Aprovació de la modificació de l’acord pres en data 4 de maig de 2018, en relació a l’aprovació de la modificació
dels plans d’estudis d’Arqueologia, Geografia, Història i Història de l’Art.
A les 17:40 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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ANNEX
[1] DOCUMENT PENJAT AL CAMPUS AMB LA INFORMACIÓ DE L’EQUIP DEGANAL (PUNT 2)
Informació general (Dr.Ricardo Piqueras)


Darrers canvis en l'equip rectoral

El 24 d'abril van prendre possessió tres nous vicerectors com a conseqüència dels canvis organitzatius duts a terme
pel rector Joan Elies. En primer lloc, el Dr. Ernest Pons, fins ara Cap del gabinet del rector, deixa la seva funció per
assumir el càrrec de Vicerector de Comunicació i Coordinació. En segon lloc, el Dr. Albert Cirera assumeix el nou
Vicerectorat d'Emprenedoria, Transferència i Innovació. Per últim, el Dr. Josep Batista, fins ara Degà de Psicologia,
substitueix en el càrrec de Vicerector de Personal Docent i Investigador a la Dra. Mercè Pallàs.
Com a conseqüència del canvi de funcions del Dr. Ernest Pons, el Sr. Pedro Vázquez és anomenat nou Cap del gabinet
del rector.


Reestructuració secretaries del departament d'Història i Arqueologia

El 18 d'abril es van reunir l'administradora de centre i el degà amb la Comissió permanent del departament d’Història i
Arqueologia i la totalitat del PAS del mateix per presentar una proposta de reestructuració de les secretaries amb la
finalitat d’adaptar-les (en ubicació i funcions) a la nova realitat departamental. El compromís és que, a 1 de setembre,
el departament pugui ja funcionar amb la nova estructura acordada en aquesta reunió i que, bàsicament, es tradueix
en la creació de dues secretaries situades en la primera i segona planta on es distribuiran les actuals quatre persones
del PAS de suport departamental.


Cicle Debats-UB

El pròxim 5 de juny, la Universitat de Barcelona iniciarà el cicle «Catalunya i Espanya. Debats UB», amb què pretén
«aportar reflexió i anàlisi per comprendre el procés polític i social» en que es troba immersa Catalunya, en paraules de
la vicerectora d’Igualtat i Acció Social, Maite Vilalta, responsable del cicle.
El cicle començarà amb un acte inaugural que tindrà lloc el dimarts 5 de juny a les 12 hores al Paranimf de la
Universitat de Barcelona, presidit pel rector de la UB, Joan Elias, i en el qual també hi participarà el president de CRUE
Universitats Espanyoles i rector de la Universitat de Lleida, Roberto Fernández. Després d’aquesta jornada inaugural,
es faran sis actes més que abordaran el conflicte català des de diferents perspectives. La nostra Facultat acollirà la
primera de les sis sessions del cicle amb el títol «Reflexió històrica al voltant d’unes relacions complexes», i una
conferència del catedràtic d’Història de la UB i president de l’Ateneu Barcelonès el Dr.Jordi Casassas. La sessió serà el
21 de juny del 2018 a les 18.30h.
La resta de sessions d’aquest Debats-UB seran: «Els factors econòmics i financers en la relació entre Catalunya i
Espanya», ponència del catedràtic d’Economia de la UB i exconseller d’Economia i Finances de la Generalitat, Antoni
Castells (20 de setembre del 2018 a les 18.30 a l’Edifici Històric), «Constitució i organització territorial», a càrrec del
professor de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra i lletrat major del Parlament de Catalunya, Antoni
Bayona (18 d’octubre del 2018 a les 18.30 a l’Edifici Històric), «Llengua i identitat», conferència de la professora de
Filologia Catalana i Lingüística General de la UB Carme Junyent (22 de novembre del 2018 a les 18.30 a l’Edifici
Històric), «El model d’escola catalana», conferència del professor Joan Mateo, del Departament de Mètodes
d'Investigació i Diagnòstic en Educació de la UB (13 de desembre del 2018 a les 18.30 a l’Edifici Històric), «La política:
l’espai de resolució dels conflictes», ponència del professor emèrit de Ciència Política i de l’Administració de la UAB
Josep Maria Vallès (17 de gener del 2019 a l’Edifici Històric). Cada sessió consistirà en una ponència impartida per un
acadèmic de reconegut prestigi seguida d’una taula rodona sobre el tema en qüestió. Els debats i les intervencions es
publicaran en diferents volums d’una nova col·lecció d’Edicions UB, anomenada Debats UB.
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Presa de possessió

El 29 de maig va prendre possessió el nou cap d'estudis del grau d'Història de l'Art, el Dr. Antoni Conejo. La nostra
felicitació i el desig de molta sort en la seva nova responsabilitat de gestió.


Futura Càtedra UB-Àsia

L'equip de govern rectoral ha detectat la necessitat de posar en marxa accions encaminades a articular i intensificar
els estudis que sobre el continent asiàtic desenvolupa la UB i millorar els intercanvis acadèmics del nostre personal
universitari des de, i cap a Àsia. Para això s’està treballant en un projecte que consisteix en la creació d'una unitat
operativa, que prendria la forma administrativa de Càtedra o Aula, amb la finalitat de posar en marxa estudis,
impulsar investigacions i promoure la mobilitat acadèmica en, o cap a Àsia.
Un dels objectius passarà per la creació d'un nou màster, de nom encara per determinar, que estaria centrat en la
història i cultura dels dos principals pols culturals d’Àsia: Xina i Índia. Per a més eficàcia, aquest màster podria tenir
mòduls introductoris compartits amb l'actual màster de Cultura i Negocis a l'Àsia Oriental que es porta a terme a la
facultat d'Economia i Empresa.
Informació Secretària Facultat (Dra. Arlinda Garcia)
Després de fer tots els tràmits pertinents, els reglaments dels departaments d’Antropologia, Geografia i Història i
Arqueologia es van aprovar de manera definitiva al Consell de Govern del dia 4 de maig de 2018.
Informació de l’àrea acadèmica (Dr. Daniel Piñol)
1.- Informació general:
a.

El 19 de març es va constituir una comissió de treball coordinada pel vicerector d’Economia, actual gerent de
la UB, per quantificar les despeses de les pràctiques en els graus i en els màsters. El Dr. López Cachero és el
representant a la comissió i està recollint les dades sobre pràctiques que siguin susceptibles de finançament.
Aquesta acció està relacionada amb el finançament dels departaments.
b. A la Comissió Acadèmica de Consell de Govern de 23 de maig de 2018 es va aprovar per elevar a Consell de
Govern la Normativa de becaris de col·laboració. Es vol regular l’accés a aquestes beques, la naturalesa de les
mateixes de manera que estiguin relacionades amb un pla formatiu, i unificar les retribucions. També, pel
caràcter formatiu de les beques, es suggereix a la normativa que aquestes beques vagin adreçades a alumnes
de grau.
c. En la Comissió Permanent de la Facultat del dia 23 de maig es va aprovar el calendari acadèmic del curs 201819, després d’haver estat proposat per les Comissions acadèmiques de graus i màsters respectivament.
d. El dia 10 d’abril es va celebrar la Jornada de Portes Obertes, amb una sessió general conjunta de la nostra
Facultat i de la facultat de Filosofia. La segona part va comptar amb activitats diferenciades per a cada grau.
Hi van assistir aproximadament uns 200 alumnes i la jornada es va desenvolupar amb fluïdesa i amb interès
per part dels assistents. Des de “Futurs UB” s’han organitzat altres activitats obertes a alumnes de secundària
que, al marge de la Jornada de Portes Obertes, han visitat la Facultat en els darrers dies.
2.- Graus:
a. Planificació curs 2018-2019. S’estan revisant els Plans Docents dels Graus tot i que els Consells d’Estudis i els
Departaments ja n’han fet la corresponent aprovació. De la planificació s’estan assignant aules a tots els
ensenyaments i es vol que estigui publicada tota la informació al GRAD la primera setmana de juliol.
b. S’ha posat en funcionament un aplicatiu per a la gestió de les pràctiques externes optatives. En relació a les
pràctiques externes està prevista una jornada de formació per als responsables de centre i coordinadors de
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c.

pràctiques amb l’objectiu de millorar-ne la gestió i fixar els plans formatius de cada activitat. Aquesta jornada
es durà a terme el dia 16 de juny i estarà oberta als coordinadors de pràctiques dels màsters també.
S’ha valorat el funcionament dels tribunals de TFG amb dos membres i es manté per al proper curs la mateixa
composició dels tribunals que en el curs actual. Així, Història i Història de l’Art mantenen dos membres i la
resta de graus tres membres. En referència a l’avaluació dels TFG es començarà a fer un estudi per veure la
viabilitat de l’ús de rúbriques, seguint models d’altres graus de la UB que ho han implantat a partir de
projectes d’innovació docent.

3.- Màsters:
a. En la Comissió Acadèmica de Màsters del dia 24 d’abril, l’Administradora de Centre va informar de la
necessitat de conservar totes les actes de les reunions de les comissions de cada màster, així com les actes de
TFM. Aquesta documentació s’ha d’enviar a l’arxiu de la Facultat.
b. En la Comissió Acadèmica de Màsters del dia 16 de maig, l’Administradora de Centre, per delegació del degà,
va informar de les partides pressupostàries corresponents a cada màster. Els presents van manifestar el
descontentament amb el procediment d’assignació del pressupost i, sobretot, amb la data en que es pot
disposar dels diners que, en opinió de tothom, és molt tardana. En aquesta mateixa reunió es va tractar el
tema dels becaris de col·laboració dels màsters i es va veure la necessitat de que cada becari doni servei a
més d’un màster, procedint a una primera distribució d’aquests becaris.
c. S’està procedint a revisar el conveni del Màster Universitari en Història i Identitats en el Mediterrani
Occidental per problemes amb els diners de les matrícules dels alumnes propis de la UB, que no retornen. El
proper curs s’oferta aquest màster però la coordinació i la matrícula es fan des de la Universitat de València,
com en els darrers anys.
d. S’està procedint a una revisió del conveni que regula el Màster en Antropologia Mèdica, coordinat des de la
URV. A petició del Departament d’Antropologia es vol que la UB deixi de participar en aquest màster, per la
qual cosa cal denunciar que el conveni no es compleix i valorar com la UB abandona aquest ensenyament. El
procediment s’acaba d’encetar però al curs 2018-19 encara s’haurà d’impartir la docència assignada.
4.- Màsters propis, postgraus i cursos d’extensió universitària:
a.

No hi ha hagut cap reunió de la Comissió de màsters propis. S’està pendent, però, de propostes de màsters
propis i de cursos d’extensió per a ser aprovats properament i elevats a l’Agència de postgraus.
Previsiblement, la reunió de l’Agència per aprovació de cursos serà a finals de juny. I des de la Facultat
esperem poder presentar tres propostes.

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


Política lingüística

Premi Temps, Espai, Forma, Modalitat Batxillerat. El termini per a la presentació de treballs al Premi finalitzarà el dia 1
de juny. De moment, s’han presentat un total de 12 treballs. Un cop es tanqui la fase de presentació de treballs es
passarà a constituir el jurat del Premi.
Actes Sant Jordi 2018. Els dies 18 i 19 d’abril es van celebrar les tardes literàries de la Facultat de Geografia i Història
amb la presentació de 14 llibres publicats pel professorat de la facultat durant el 2017 i 2018. Les dues tardes van
tenir gran interès per part dels participants, donant mostra de la gran qualitat de la recerca que duu a terme el
professorat de la facultat. L’assistència a aquesta activitat va ser baixa, de manera que si es vol donar continuïtat a
una activitat d’aquest tipus, caldrà pensar en estratègies per millorar l’assistència.
Els actes de Sant Jordi es van completar amb dues activitats de dinamització adreçades fonamentalment als
estudiants. Aquestes activitats es van fer el 24 d’abril en un estand que es va col·locar a la porta de la facultat per
convidar als que entraven a la facultat a participar-hi. Per una banda, es va fer una gimcana lingüística amb 15
preguntes que els participants havien de contestar. Per l’altra, es podia participar en un mapa col·laboratiu de
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recomanacions literàries, on tothom que va voler va poder recomanar un llibre i col·locar en el mapa la ciutat on
transcorre l’acció d’aquest.


Mobilitat

Sessió informativa. El 17 d’abril va tenir lloc la sessió informativa per als estudiants que marxen en el marc dels
diferents programes de mobilitat en els que participa la facultat per al curs vinent. La participació en la sessió va ser
elevada i va servir per explicar als estudiants de mobilitat els passos a seguir i per resoldre dubtes que aquests tenien.
El curs 2018-19 marxarà un total de 51 estudiants de la facultat. Aquesta presentació va ser la primera activitat que
s’ha fet conjuntament amb l’ORI de Filosofia, en el procés de fusió de les ORIs de les dues facultats per la creació
d’una única ORI de Centre.


Comissió

Finalment, es troba en fase de constitució la Comissió de Relacions Internacionals, Mobilitat i Política lingüística de la
facultat. Un cop els caps d’estudis han indicat la persona que serà representant de cada grau passarà a completar-se la
seva composició i a fer la primera convocatòria de reunió d’aquesta comissió durant el mes de juny.
Informació sobre doctorat i qualitat (Dr. Jaume Carbonell)
Distribució del pressupost que corresponen a cadascun dels plans de doctorat de la Facultat:
Cultures Medievals: 983,88€
Geografia, Planificació Territorial i Gestió Ambiental: 3.944,43€
Societat i Cultura: Història, Antropologia, Art i Patrimoni: 12.851,88€
El passat dia 25 de maig tingué lloc la visita a la Facultat del Vicerector de Doctorat i Promoció de la Recerca i director
de l’Escola de Doctorat, juntament amb personal tècnic de l’EDUB. Es van organitzar diferents trobades i reunions
amb els col·lectius implicats amb el desenvolupament del doctorat al nostre centre: Reunió prèvia amb el degà i
el vicedegà, visita a les instal·lacions, trobada amb el PAS, reunió de treball amb el degà, el vicedegà, els coordinadors
de programes de doctorat i dels àmbits, i finalment, reunió amb els contractats predoctorals.
Durant la trobada es van tractar els següents temes proposats per l’EDUB:
• Seguiment i acreditació dels programes de doctorat. Necessitat de començar els treballs preparatoris de
l’acreditació el primer semestre del curs 18-19, per la qual cosa es requereix una anàlisi de la situació dels programes
abans d’encarar aquests treballs.
• Projectes en relació a l’EDUB i línies estratègiques. Implantació de l’aplicatiu de preinscripció, auto-matrícula i
carpeta docent per als doctorands, que centralitzi tota la informació i tràmits en format digital, inclòs el dipòsit de la
tesi.
• Internacionalització. Necessitat de potenciar els Erasmus +.
• Delegació del procediment d’accés als degans per tal d’agilitzar-lo, que es facilitarà gràcies a la progressiva
implantació del sistema de tràmit electrònic.
• Delegació a les administracions de centre i degans de la gestió econòmica dels tribunals de tesi per tal d’agilitzar-lo.
• Projecte per a formació transversal en els programes de doctorat, que es desenvoluparà a partir de la tardor.
• Estat dels programes de doctorat i problemes que es detecten al centre al respecte.
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• Doctorat industrial. Necessitat de reflexionar sobre aquesta possibilitat d’implantar-lo en els nostres programes.
Està prevista per al dia 30 de maig la jornada formativa “Operació Acadèmia”, destinada a estudiants de doctorat,
però oberta a altres ensenyaments, sobre la confecció de la carrera acadèmica, l’accés a les beques, les vies per a la
publicació i els camins vers la formació d’una carrera professional en la docència universitària i la recerca.
La jornada compta amb el reconeixement de l’ICE i de moment compta amb més de 60 inscrits, el que suposa un
escreix en les previsions inicials. A hores d’ara, la inscripció ha desbordat tota previsió.
Qualitat:
El dia 31 de maig finalitza la beca suport que teníem, i també acaba la seva dedicació a la nostra facultat la tècnica en
pràctiques que ens va assignar l’Oficina per a Polítiques de Qualitat de la Universitat de Barcelona.
S’han iniciat els tràmits per a cobrir aquest buit amb la nova convocatòria de la beca suport, tot pensant en la
preparació de l’Informe d’Acreditació del Màster en Estudis Llatinoamericans del qual l’AQU va requerir-ne una
ampliació i que caldrà tenir enllestida a finals de setembre.
Informació sobre recerca (Dr. Jaume Buxeda)


Convocatòria SGR 2017-2019

Un cop resolta la recent convocatòria per donar suport als grups de recerca de Catalunya (SGR 2017-2019) de
l’AGAUR, els resultats obtinguts pels grups sol·licitats des de la nostra Facultat han estat relativament satisfactoris. Si
en la convocatòria anterior de 2014, s’havien reconegut un total de 39 grups de recerca, 15 dels quals amb
finançament per un import de 417.600,00 €, en la present convocatòria el nombre de grups de recerca reconeguts ha
estat de 38, 11 dels quals amb finançament per un import de 366.378,88 € (s’adjunta un full de càlcul amb el resum
d’aquests resultats). El descens en quant a grups reconeguts i, especialment, el nombre de grups finançats (i l’import
del finançament) ha estat un problema generalitzat en la present convocatòria, tal i com queda reflectit en el
comunicat
conjunt
que, en
aquest
sentit,
van
emetre
la
UB,
la
UAB
i
la
UPC
(http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2018/02/044.html) al qual aquesta Facultat s’adhereix.
Malgrat això, és de destacar que la nostra Facultat és la que ha obtingut un major nombre de grups de recerca
reconeguts, tot i que la segona en quant a grups de recerca finançats. Tant en nombre total de grups de recerca (38
d’un total de 285 a la UB), com de grups de recerca finançats (11 d’un total de 83), la nostra Facultat recull al voltant
del 13 % dels grups de recerca de la UB.
Dels 38 grups de recerca, 35 corresponen a grups de recerca consolidats (GRC), 1 a un grup de recerca preconsolidat
(GRPRE) i 2 a grups de recerca emergents (GRE). Per departaments, 6 corresponen al departament d’Antropologia
Social, 9 al departament d’Història de l’Art (incloent un grup preconsolidat i un emergent), 10 al departament de
Geografia (incloent un d’emergent) en les seves tres seccions acadèmiques i, finalment, 13 al departament d’Història i
Arqueologia en les seves quatre seccions.
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L’AGAUR va ampliar el termini per a les al·legacions fins el dia 17 de maig, inclòs, amb la previsió que durant la
primera setmana de juny es pogués resoldre definitivament la convocatòria.
El dia 16 de maig, els vicedegans de recerca de les diferents facultats de la Universitat de Barcelona vam rebre un
escrit elaborat pels Serveis Jurídics de la UB per tal que podés ser utilitzat pels Grups de Recerca que ho desitgessin
per a presentar les seves al·legacions. El text, de la preparació del qual no s’havia informat, va arribar,
malauradament, massa tard per la major part de Grups de Recerca que volien presentar al·legacions.


Convocatòria Beatriz Galindo 2018

El dia 7 d’abril de 2018 es va publicar al BOE la Ordre ECD/365/2018, de 23 de març, per la que s’aprovaven les bases
per a la concessió i convocatòria de les ajudes Beatriz Galindo i el divendres 20 d’abril es va publicar al BOE l’anunci de
la convocatòria, amb un termini de presentació de sol·licituds per part de les universitats públiques de l’estat d’un
mes.
La convocatòria té per finalitat la contractació de fins a 100 investigadors distingits (categoria regulada per l’article 23
de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación) per part de les universitats públiques de
l'estat. Aquests contractes, de 4 anys de durada, s’ofereixen en les categories júnior i sènior (haver passat menys de 7
anys o més de 7 anys, respectivament, fora de l’estat del període investigador i/o docent postdoctoral del candidat).
Un cop finalitzat aquest contracte, els investigadors distingits esdevindran professorat permanent en les seves
respectives universitats.
La convocatòria establia dues fases. En la primera, les diverses universitats podien presentar el perfil d'investigadordocent que volen (fins a un màxim de 5 per cada universitat, incloent els perfils júniors i sèniors). Aquelles sol·licituds
que resultin escollides s'obriran, en una segona fase, a concurs públic obert.
Donat el curt termini de presentació, la UB va donar un termini intern fins les 10:00 hores del dia 14 de maig per a
enviar les sol·licituds de cada facultat i de cada institut de recerca, amb un límit de 2 sol·licituds per facultat i 1 per
institut de recerca.
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Davant d’aquest curt termini intern, la Comissió de Recerca es va reunir un primer cop el dilluns 7 de maig per tal de
fer una primera valoració de les expressions d’interès existents (7 en el departament d’Història i Arqueologia i 3 en el
departament d’Antropologia Social). En aquesta primera reunió es va acordar que cada departament presentés un
màxim de 2 sol·licituds a una segona reunió a celebrar el divendres 11 de maig per tal de poder seleccionar les 2
sol·licituds que presentaria la facultat. Finalment, en aquesta segona reunió, es va constatar que només es
presentaven les 2 sol·licituds del departament d’Història i Arqueologia, de les quals una presentava defectes que no
permetien la seva acceptació i que no van ser resolts adequadament amb una ampliació del termini per a la seva
presentació fins a les 16:00 del diumenge 13 de maig. Finalment, doncs, la facultat va presentar únicament un perfil
júnior d’Arqueozoologia.
El dia 23 de maig, el Vicerectorat de Recerca de la UB ha informat que finalment es van rebre 24 sol·licituds per part
de facultats i 11 per part d’instituts (35 en total). D’aquestes, el Vicerectorat de Recerca i el Vicerectorat de Personal
Docent i Investigador van seleccionar 5, 4 de perfil sènior i 1 de perfil júnior, 4 de facultats i 1 d’instituts, que són les
que es detallen a continuació:
•
•
•
•
•


Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química
Terapèutica). Perfil sènior
Facultat de Biologia (Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia). Perfil sènior.
Institut de Química Teòrica i Computacional. Perfil sènior
Facultat de Física (Departament de Física Quàntica i Astrofísica). Perfil sènior.
Facultat de Filosofia (Departament de Filosofia). Perfil júnior.

Comissió d’Humanitats

La Subcomissió de l’Àrea d’Humanitats i la Comissió de l’Àrea d’Humanitats impulsades pel Vicerectorat
d’Organització i Personal d’Administració i Serveis, tenien fixades sengles reunions de treball per a finals d’abril i inicis
de maig, respectivament, per a continuar els treballs per tal d’estudiar la creació d’estructures i col·laboracions entre
les facultats d’aquesta Àrea d’Humanitats per a la millora de diversos processos. Malgrat tot, les reunions foren
desconvocades i els treballs es troben ara mateix aturats.


Convocatòria d’Estades d’Estudiants Monterrey 2019

Dins de l’acord institucional existent entre la Universitat de Barcelona i el Instituto Tecnológico de Monterrey (ITEC:
http://www.itesm.mx/) per tal que estudiants de grau del ITEC facin estades de recerca en grups de la Universitat de
Barcelona, s’ha obert el termini per tal que els Grups de Recerca facin propostes d’acollida (s’adjunta l’imprès que els
diferents grups han d’adreçar directament al ITEC). Aquestes estades han de començar a partir de gener de 2019,
tenen una durada d’entre 4 i 6 mesos i una equivalència en hores a 30 ECTS.
Aquesta informació, enviada des del Vicerectorat de Recerca, va ésser adreçada als diferents Grups de Recerca de la
facultat el dia 8 de maig. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 30 de maig.


Ajuts de la Comissió de Recerca

El dia 15 de maig es va tancar el primer termini per a la sol·licitud dels diferents ajuts de la Comissió de Recerca de la
Facultat de Geografia i Història. La reunió de la Comissió de recerca per resoldre aquesta primera convocatòria està
prevista pel proper dia 12 de juny. El 25 de maig la facultat va rebre la transferència del 75% de l’import del Contracte
Programa de Recerca que és, actualment, pràcticament l’únic fons que dota aquests ajuts. Tenint en compte l’alt
nombre de sol·licituds, no hi ha pressupost suficient per atendre totes les sol·licituds.
En aquesta mateixa reunió, s’informarà a la Comissió d’un estudi que s’ha realitzat sobre els ajuts que s’han atorgat
des del 2012 en les diferents modalitats i de l’evolució del finançament d’aquests ajuts. Aquest estudi és un primer
pas dins de la intenció de reorientar els ajuts que dóna la Comissió de Recerca en les futures anualitats.
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Igualment, s’han revisat les anteriors convocatòries d’ajuts per tal de poder garantir la publicació de les resolucions
anteriors, actualment aturades a l’any 2014 (http://www.ub.edu/admghf/ajuts_comissio_recerca_gh.html). Aquesta
revisió ja està realitzada i s’està en el procés d’actualitzar les resolucions per tal de fer-ne l’oportuna difusió pública.
Informació sobre professorat (Dr. Ricardo Piqueras)
El 29 de maig hi haurà Comissió de Professorat de Consell de Govern. S'informarà directament en el transcurs de la
Junta dels resultats d'aquesta Comissió en relació a les peticions de places de lector i associats de la nostra facultat.
Informació encarregat de l’Àrea d’ocupabilitat i relacions amb el SAE (Dr. Santi Riera)
El dia 19 d’abril de 2018 es dugué a terme una jornada sobre orientació professional “Anem per feina!” a la Facultat
de Geografia i Història. La sessió consistí en tres activitats consecutives realitzades pel SAE i BIE, entre les 14:30 h. i les
18 h: com elaborar un CV (Mercè Santacana), Canals de recerca de feina (Anna Lluch) i experiències emprenedores
(Aïda Bravo, Meritxell Virgili i Maria Royuela).
Es realitzaren 23 inscripcions i finalment, assistiren 12 alumnes dels graus d’Història de l’Art, Arqueologia, Història,
Geografia i Antropologia. En funció de les enquestes, el grau de satisfacció ha estat alt (9,3 sobre 10) i els alumnes han
expressat la seva utilitat i la necessitat de fer més activitats d’aquests tipus. Tanmateix, el nivell d’assistència és baix i
l’alumnat valora més negativament l’horari.
El dia 25 de maig s’ha dut a terme una primera reunió per a la implantació del Passaport a la Professió a la nostra
facultat a la qual han estat convocats els caps d’estudis dels graus de la facultat i la coordinadora del PAT de la facultat
(Marta Sancho), a més dels responsables del tema de l’equip deganal (vicedegà acadèmic, secretària de facultat i
encarregat de l’Àrea d’ocupabilitat i relacions amb el SAE) a més dels membres del SAE i Dra. Isabel Méndez
(vicedegana acadèmica de la Facultat de Filosofia). Els membres del SAE han exposat el model i la Dra. Méndez
l’experiència de la Facultat de Filosofia en el desenvolupament del Passaport a la Professió. S’ha acordat: intentar
posar en marxa el projecte el curs 2018-2019 (una activitat benvinguda novembre 2018?), introduir el Passaport als
alumnes de Primer Curs, fer un recull de tota la informació sobre activitats que es realitzen (enviar la sol·licitud
d’informació als diferents àmbits de la facultat) i fer una reunió cap al 15 de juny de caps d’estudi, PAT, Vicedeganat,
CRAI per establir un calendari d’implantació del Passaport.
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[2] DOCUMENT LLEGIT TAULA DE REIVINDICACIONS PDI LABORAL

Barcelona, 31 de maig de 2018.

En Assemblea oberta, convocada pel Comitè d’empresa del Personal Docent i Investigador laboral de la
UB el passat dia 15 de maig, a les 14:00, es va acordar, per àmplia majoria i amb l’acord de totes les
formacions i sindicats que configuren aquest comitè, dur a terme diverses accions per tal de
reivindicar i defensar els següents punts:
Taula de reivindicacions
• Que es reobri d’una manera efectiva la taula de negociacions per regularitzar els anomenats
falsos associats.
•

•

•
•
•

•

•

•

Que es millorin les condicions laborals de tots els associats amb l’aplicació immediata de
l’escala salarial màxima i que s’elimini el greuge comparatiu salarial que pateixen els associats
amb relació a la resta de figures del personal docent i investigador.
Que es reconegui l’existència de contractació fraudulenta de professorat temporal (falsos
associats i falsos interinatges) que cobreix tasques estructurals i que no es faci cap
acomiadament (en forma de no renovació o reducció de contracte).

Que s'implementin plans d’estabilització per als investigadors predoctorals, postdoctorals,
col·laboradors, lectors i agregats interins a jornada completa.
Que s’obri una taula de negociacions per resoldre els greus problemes laborals que pateixen
els investigadors predoctorals.

Que s’enllesteixi urgentment l’elaboració de la relació de llocs de treball i s'aprovi amb l'acord
previ i vinculant de les Seccions departamentals, el Comitè d'Empresa de PDI-laboral i la Junta
de PDI-funcionari.

Que es posi fi a la implementació del punt cinquè de la normativa del PDA, que des del curs
207-18 ha materialitzat l’aplicació del Reial Decret-Llei 14/2012 del govern del PP en el sentit
d'augmentar la docència de professorat a jornada completa a 32 crèdits.
En el camí de l’estabilització del professorat de la UB ha de ser una via principal i irrenunciable
la convocatòria anual de places de TU i de CU funcionaris, en la mateixa quantitat que les
jubilacions produïdes durant l’any anterior.

Tal com es va assenyalar en el recent full informatiu de la JPDI de maig de 2018, denunciem la
ingerència del govern de Catalunya a la vida universitària, i la pèrdua gradual de l’autonomia
universitària (nomenament de tribunals des d’instàncies polítiques, obligació de treure certs
tipus de places autonòmiques anorreant les estatals, entre d’altres). Demanem explícitament
que els implicats en la convocatòria de noves places tinguin la llibertat d’escollir la via
d’estabilització preferida, la funcionarial o la contractual, una llibertat que se’ns nega
repetidament per motius polítics, ben aliens a la vida acadèmica i universitària, amb tradició
d’autonomia.
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