Deganat
Facultat de Geografia i Història

C. Montalegre, 6
08001 Barcelona

ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Dia: Dimecres, 12 de febrer de 2020
Hora: 16 hores
Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Geografia i Història
Ordre del dia:
1.- Aprovació de les actes de les reunions anteriors (22/05/2019 i 23/10/2019)
2.- Informacions de l’equip deganal
3.- Informació nou model de dimensionament de vicedeganats de les facultats de la UB )
4.- Jornada Ocupabilitat de la Facultat 2020.
5.- Aprovació, si s’escau, dels informes de seguiment dels Graus de la Facultat i dels Màsters Antropologia i
Etnografia, Estudis Avançats en Història de l’Art, Història Contemporània i Món Actual, Gestió del Patrimoni
Cultural i Museologia, Música com a Art Interdisciplinària
6.- Aprovació, si s’escau, del Consell Assessor de la Facultat
7.- Situació propostes Consell de l’Alumnat.
8.- Torn obert de paraules
Assistents professorat permanent (representants amb veu i vot):
Abelló Güell, Teresa; Aviñoa Pérez, Xosé; Beltran Costa, Oriol; Buxeda Garrigós, Jaume; Carbonell Guberna,
Jaume; Cattini, Giovanni Conrad; Estrada Bonell, Ferran; Fullola Pericot, Josep Ma; García Coll, Arlinda; Jubany
Balcells, Olga; Laviña Gómez, Fco. Javier; Mayayo Artal, Andreu; Piñol Alabart, Daniel; Piqueras Céspedes,
Ricardo; Santacana Torres, Carles ; Solé Barjau, Queralt; Terés Tomàs, Rosa Ma.
Estudiants
Martin Pons, Jordi; Pujol Sans, Pau
Representants amb veu i sense vot:
Ciurans Peralta, Enric; Clavell Garcia, Anna; Conejo Da Pena, Antoni; Gené Pinós, Pilar; Ibáñez Andujar, Àngels;
López Cachero, Francisco Javier i Gil Alonso, Fernando (per absència del Joan Tort).
Altre PDI ( Representants amb veu i vot):
Del Mármol Cartañá, Camila
Personal d’administració i Serveis (representants amb veu i vot):
Peña Lancho, Ana Ma. i Peñalver Morral, Ana.

Excusa la seva assistència:
Arisó Cruz, Sílvia; Ballarín i Tabueña, Víctor; Buenacasa Pérez, Carles; Comas Via, Mireia; Coral Fernandez,
Martí; Dantí Riu, Jaume; Font Garolera, Jaume; Garí De Aguilera, Blanca; López Bustins, Joan Albert; Masip i
Colomer, Mar; Obón Sanz, Olga.
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S’inicia la reunió a les 16.05 h.

1.- Aprovació de les actes de les reunions anteriors (22/05/2019 i 23/10/2019)
S’aproven sense esmenes les actes corresponents a les reunions dels dies 22/05/2019 i 23/10/2019.
2.- Informacions de l’equip deganal
S’obra el torn de preguntes per afegir més informació sobre els temes inclosos a l’informe de l’equip deganal
penjat al sharepoint.
El Sr. Ferran Estrada demana la paraula per opinar sobre dos dels temes que s’inclouen en aquest informe. En
primer lloc, en relació amb la normativa d’avaluació dels aprenentatges, afirma que és preocupant que els caps
d’estudis no hagin pogut dir alguna cosa sobre la mateixa abans que aquesta hagi estat aprovada. Creu que és un
menyspreu a les persones responsables més directes de la gestió de la docència. En segon lloc, sobre
l’obligatorietat de publicació trilingüe dels plans docents de totes les assignatures dels diferents ensenyaments de
la UB prevista de cara al curs vinent, creu que seria suficient amb la publicació del pla docent en la llengua que
s’imparteix l’assignatura. Dr. Daniel Piñol respon que en la Comissió Acadèmica de Consell de Govern es va insistir
en la importància d’aquest tema de cara a les acreditacions.
A continuació, el degà felicita els nous catedràtics de la facultat: Drs. Úbeda, Furió, Santacana i Dra. Ripoll. També
aprofita per desitjar sort a les persones pendents de concurs: Drs. Domenge, Tort, Mangado i Dra. Borderías.
Amb relació als temes de professorat, el degà explica que al Consell de Govern del divendres vinent s’aprovarà
l’oferta pública d’ocupació de 2020. Aquesta està formada per 75 places d’agregat, 23 places d’agregat per a
Ramon y Cajal, 17 places d’agregat, 8 titulars d’Universitat (assistencials), 9 titulars d’Universitat (lliures), 5
càtedres de cossos docents universitaris i 5 càtedres per a professorat contractat. S’afegeix que pot ser que es
convoquin places d’agregat sense que hi hagi un lector finalista al darrera. Pel que fa a la promoció interna, es
preveu un total de 36 càtedres, 22 per a funcionaris i 14 per a catedràtics contractats. Igualment, es preveu un
total de 110-155 places de lector, de les quals, unes 90 serien de lectors UB i 23 de Serra Hunter.
El Dr. Daniel Piñol informa que s’ha aprovat el document de Regulació acadèmico-docent. Entre els principals
canvis, destaca el canvi en els factors multiplicadors d’hores per la direcció de TFG i TFM. Aquest document està
pendent d’aprovació pel Consell Govern.
El Dr. Andreu Mayayo pregunta si es preveu la convocatòria de places postdoctorals que permetin donar
continuïtat en la carrera acadèmica a les persones que ja s’han doctorat. El degà respon que, de moment, no s’ha
comentat res en aquest sentit.
Es completa la informació sobre les places dient que la voluntat del vicerectorat és que les comissions se celebrin
durant el mes de juliol i que serà al consell de govern del 27 de juliol quan s’aprovaran definitivament. A més, es
comenta que sembla que els terminis aniran molt ràpids.
3.- Informació nou model de dimensionament de vicedeganats de les facultats de la UB
El degà explica que, d’acord amb el nou model de dimensionament de vicedeganats que ha donat a conèixer el
rector, a la nostra facultat li correspon tenir un vicedeganat més. Perquè això sigui possible, cal modificar el
reglament de la facultat en l’article que estableix el nombre de vicedeganats. Des de Secretaria General es
proposarà una fórmula genèrica del redactat d’aquesta modificació, la qual haurà de ser aprovada en junta de
facultat i en consell de govern. Es preveu que la presa de possessió del nou vicedegà/vicedegana sigui al mes de
juliol. El degà completa la informació dient que aquest dimensionament és un model viu, que es revisarà cada
quatre anys. Afirma que es tracta d’una bona notícia, perquè permet incorporar una persona més a l’equip de
govern de la facultat i diu que en pensa fer ús. Es tracta ara de definir les competències d’aquest nou vicedeganat i
reajustar la distribució actual de tasques entre els membres de l’actual equip.
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4.- Jornada Ocupabilitat de la Facultat 2020.
El delegat d’ocupabilitat de la facultat, el Dr. Santi Riera, presenta la Jornada d’Ocupabilitat de la facultat, la qual
tindrà lloc el dimecres 25 de març en horari de tarda (15:30-18:30). A diferència del curs passat, aquest cop no se
suspendran les classes amb motiu de la jornada i només es diferenciaran dos grups (un pels estudiants de primer i
segon i un altre pels de tercer i quart). A més de les sessions organitzades pel SAE sobre la confecció un CV i la
cerca de feina, hi haurà dues sessions: una conduïda pel Dr. Buenacasa sobre beques, mobilitat i pràctiques –
adreçada als estudiants dels primers cursos– i una altra, conduïda pel Dr. Piñol, sobre màsters, recerca i doctorat –
per als estudiants dels cursos més avançats–. Finalment, hi haurà una taula rodona professionalitzadora a la qual hi
podran assistir tots els participants.
Les tasques d’organització de la Jornada estan en marxa: s’ha contactat amb els coordinadors dels graus per
demanar informació sobre recursos (que es lliurarà als assistents per escrit) i també amb el SAE, que s’encarrega
de les inscripcions. Es començarà la difusió de la jornada a partir de finals de febrer.
5.- Aprovació, si s’escau, dels informes de seguiment dels Graus de la Facultat i dels Màsters Antropologia i
Etnografia, Estudis Avançats en Història de l’Art, Història Contemporània i Món Actual, Gestió del Patrimoni
Cultural i Museologia, Música com a Art Interdisciplinària
Se sotmeten a aprovació els informes de seguiment dels graus de la facultat i als màsters en Antropologia i
Etnografia, Estudis Avançats en Història de l’Art, Història Contemporània i Món Actual, Gestió del Patrimoni
Cultural i Museologia i Música com a Art Interdisciplinària. Aquests informes es van lliurar pendent d’aprovació en
Junta a l’AQU i a l’AQUB.
S’aproven els informes.
6.- Aprovació, si s’escau, del Consell Assessor de la Facultat
Es presenta la proposta de composició del Consell Assessor de la facultat d’acord amb la composició que es va
consensuar en comissió permanent de la facultat. El Dr. Fullola intervé per assenyalar que no hi ha cap institució
específica d’Arqueologia, situació que no li sembla correcte. El Sr. Jordi Martín indica que ell ja va assenyalar
aquest mateix fet en la comissió permanent i va mostrar el seu desacord pel mateix. El Dr. López Cachero suma la
seva opinió en aquest mateix sentit. El degà explica que en la composició proposada s’han pogut incorporar només
les tres opcions prioritzades des del departament d’Història i Arqueologia d’entre la llista d’institucions
inicialment havien estat proposades per aquest, donat que el consell està format per 10 institucions i que cal
atendre les peticions dels 4 departaments de la facultat. El Dr. Santacana, director del departament d'Història i
Arqueologia, recorda que en la petició inicial del departament hi figurava el Museu d'Arqueologia de Catalunya i
altres institucions, però que l'equip deganal només va acceptar tres propostes. Donada la situació i per respectar
tant la proposta del departament d’Història i Arqueologia com la petició emesa pels presents de què s’inclogui algú
institució específica del camp d’Arqueologia, es revisa la llista i s’acorda substituir la Fundació Confuci pel Museu
d’Arqueologia de Catalunya.
Amb aquest canvi, s’accepta la proposta de composició del consell social que queda de la següent manera. D’una
banda, en formen part els professors Mikel Aramburu i Javier Martín Vide, així com les professores Mireia Freixa i
Rosa Lluch; com a representants del món professional, empresarial i d’institucions de l’administració seran CCCB,
MACBA, Arxiu Nacional de Catalunya, Museu d’Història de Catalunya, Museu d’Arqueologia de Catalunya,
Memorial Democràtic, Delegació Catalana del Col·legi de Geògrafs, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya,
Institut Català d’Antropologia i Associació Tot Raval.
Es contactarà amb els representants d’aquestes institucions per demanar la seva acceptació per a formar-ne part i,
tan aviat com sigui possible, es convocarà la primera reunió d’aquest.
7.- Situació propostes Consell de l’Alumnat.
La Dra. Arlinda Garcia informa que s’ha tornat a convocar el concurs de murals per als vestíbula del segon i tercer
curs. Aquest concurs va adreçat a estudiants de la facultat i, en aquesta nova convocatòria, també als estudiants
de Belles Arts. S’anima als estudiants i professorat a fer-ne difusió per fomentar la participació.
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S’han instal·lat els armariets als vestíbuls del segon i tercer planta, 60 a cada planta i, de moment, hi ha hagut bona
rebuda amb 43 sol·licituds rebudes al primer dia.
S’anuncia que durant el mes de març hi haurà una nova reunió del consell de l’alumnat.
El Sr. Jordi Martin demana que s’inclogui a la carpeta que es dóna als estudiants quan es matriculen una llista de
representants i emails de contactes dels representants dels estudiants. Es mostra preocupat per les dificultats de
contacte entre representants i estudiants. Es pren nota del tema i aquest serà un dels temes a tractar en el consell
de l’alumnat.
8.- Torn obert de paraules
No n’hi ha.
A les 16.50 hores el degà aixeca la sessió, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta Acta.

ACORDS
[1] Aprovació dels informes de seguiment dels Graus de la Facultat i dels Màsters Antropologia i Etnografia, Estudis
Avançats en Història de l’Art, Història Contemporània i Món Actual, Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia,
Música com a Art Interdisciplinària del calendari acadèmic del curs 2019-2020.
[2] Aprovació de la composició del consell assessor de la facultat

Vist i plau

La Secretària
Dra. Arlinda GARCIA COLL

El Degà
Dr. Ricardo PIQUERAS CÉSPEDES

4

