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ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
22/5/2019
Dia: Dimecres, 22 de maig de 2019
Hora: 12:30 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.- Informacions de l’equip deganal (consultar documents al campus virtual).
3.- Informació sobre Càtedra Josep Termes.
4.- Calendari acadèmic curs 2019-2020 (consultar document al campus virtual).
5.- Modificació de la normativa de Treball final de grau de la Facultat (consultar document al campus virtual).
6.- Representants dels estudiants a les comissions delegades (consultar document al campus virtual).
7.- Consell Assessor de la Facultat de Geografia i Història (consultar document al campus virtual).
8.- Torn obert de paraules.
Assistents professorat permanent (representants amb veu i vot):
Abelló Güell, Teresa; Aviñoa Pérez, Xosé; Beltran Costa, Oriol; Buenacasa Pérez, Carles; Buxeda Garrigós, Jaume;
Carbonell Guberna, Jaume; Cattini, Giovanni Conrad, Dantí Riu, Jaume; Estrada Bonell, Ferran; Fullola Pericot, Josep
Ma; Garcia Coll, Arlinda; Garí De Aguilera, Blanca; Lluch Bramon, Rosa; Piñol Alabart, Daniel; Piqueras Céspedes,
Ricardo; Riera Mora, Santiago, Santacana Torres, Carles; Solé Barjau, Queralt; Terés Tomás, Rosa Ma i Tous Mata,
Meritxell.
Representants amb veu i sense vot:
Clavell Garcia, Anna; Gené Pinós, Pilar i Tort Donada, Joan.
Altre PDI ( Representants amb veu i vot):
Canals Vilageliu, Roger i Frago Clols, Lluís.
Personal d’administració i Serveis:
Arisó Cruz, Sílvia; Obón Sanz, Olga; Peña Lancho, Ana Ma. i Peñalver Morral, Ana.
Estudiants:
Cornellà Cort, Aina; Coral Fernández, Martí; Lloberas Lafuente, David; Moncasí Borràs, Júlia; Pujol Sans, Pau i Rovira i
Miró, Aleix.
Excusa la seva assistència:
Conejo Da Pena, Antoni; Font Garolera, Jaume; Ibáñez Andujar, Àngels; López Bustins, Joan Albert; López Cachero,
Francisco Javier; Lluís Falcó, Josep; Mauro, Ida; Sancho Planas, Marta i Vidal i Biosca, Sílvia.
S’inicia la reunió a les 12.37 h.
1.- Aprovació de l’acta de la reunió anterior.
S’aprova l’acta corresponent a la reunió del dia 20/2/2019.

2.- Informacions de l’equip deganal.
A més de la informació proporcionada a l’informe penjat al campus, s’afegeix la següent informació que s’ha produït
posteriorment a la redacció del mateix:
-

el Degà felicita el Dr. Sureda i la Dra. Cirlot, ambdós del departament d’Història de l’Art, per haver estat
nomenats com a professorat emèrit;
hi ha una convocatòria de vaga PDI per al dimarts 28 de maig per la problemàtica del professorat associat. De
moment, no es disposa de més notícies sobre aquesta;
la Comissió Acadèmica de Consell de Govern del dia 21 de maig va aprovar una nova normativa reguladora de
dobles titulacions. S’indica que des de l’equip deganal es vol obrir una línia de treball per a potenciar
possibles dobles titulacions impulsades des de la facultat;
el 18 de maig es va conèixer la renúncia de la directora de l’Agència de Polítiques i Qualitat de la UB, Sra.
Encarnación Montoya, que ha estat substituïda pel Dr. Gaspar Rosselló.

El Dr. Piñol comenta que tot el professorat ha rebut un correu electrònic explicant el procés de transformació digital
en el que es troba immers la UB. L’actual campus virtual desapareix i queda substituït pel núvol. El 3 de juny
començarà la migració i els estudiants hi podran accedir a partir del 9 de setembre. Es preveu que el canvi comporti
millores significatives.
Finalment, el Degà vol informar sobre els fets del 29 de març, arran del requeriment de la Junta Electoral de Zona que
instava al Rector a retirar els símbols partidistes visibles des de l’exterior de la facultat. S’explica que l’ordre del Rector
de retirada de banderes i domassos va arribar gairebé a les 14 h., indicant-se que abans de les 17 h. es passaria a
comprovar si s’havia fet efectiva la retirada d’aquests. Amb tan poc temps d’execució, el Degà i l’Administradora de
Centre van decidir actuar de la manera que es va fer. El Degà demana disculpes per la forma en què es va fer:
-

Es va optar perquè l’Administradora de Centre i el tècnic logístic del centre fessin la retirada dels símbols
indicats per l’ordre del rector.
No es disposava d’un llistat de despatxos ni del professorat afectat, de manera que es van haver de cercar els
despatxos un per un, identificant-los sobre la marxa.
Es va informar el professorat dels despatxos de què passava; en cas que el despatx estigués buit, es va
informar immediatament per email a la persona afectada.
El material que es va treure es va custodiar a l’administració de centre i es va informar que es podia
recuperar de manera immediata.

El Degà insisteix a descarregar de responsabilitat a la Sra. Àngels Ibáñez, la qual tenia ordres del Rector i del Gerent de
la UB.
El Dr. Santacana explica que la Comissió Permanent del Departament d’Història i Arqueologia va enviar un escrit de
queixa al Degà, demanant que s’elevés al Rector. El Degà confirma que així es va fer. Tanmateix, el Dr. Santacana
lamenta que les disculpes sobre les formes en què es va procedir no s’haguessin produït abans. El Dr. Riera afegeix
que hi ha un altre escrit signat per 60 persones de la facultat, amb queixes també sobre aquest fet, que ha rebut més
de 35 adhesions de persones d’altres facultats. Insisteix que la retirada només hauria d’haver afectat la bandera
estelada i en cap cas als domassos.
3.- Informació sobre Càtedra Josep Termes.
El Degà informa que el dia 7 de maig es va reunir amb el Dr. Agustí Colomines, director de la càtedra Josep Termes. El
Dr. Colomines va explicar la situació de la mateixa i va demanar si la facultat podria ser el centre de referència
d’aquesta. La situació d’aquesta Càtedra estava condicionada pel fet que, després de la revisió de la normativa
reguladora de càtedres que havia fet la UB, aquesta no complia els requisits. Un cop aquesta situació ha quedat
resolta, la Càtedra ja pot funcionar amb normalitat i quedarà adscrita a la Facultat. Malgrat que no cal aprovació de la
Junta, sí que cal informar del fet que aquesta càtedra quedarà adscrita a la facultat.
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4.- Calendari acadèmic curs 2019-2020
El Dr. Piñol presenta el calendari acadèmic del curs 2019-2020. Es preveu l’inici del curs pel 16 de setembre. El primer
semestre finalitza al 17 de gener, és a dir, que després de les vacances de Nadal es faran dues setmanes de classe. El
segon semestre serà del 10 de febrer al 29 de maig. El calendari preveu el període de defensa de TFG i TFM. També
s’apunta que no hi ha cap pont.
S’aprova.
5.- Modificació de la normativa de Treball Final de Grau de la Facultat.
El Dr. Piñol explica que s’han introduït diverses modificacions en la normativa dels TFGs dels graus de la Facultat.
Destaca el fet que el tutor o tutora recomana la presentació del TFG i no autoritza, com constava anteriorment.
D’altra banda, al darrer full, es demanarà l’idioma del TFG per poder disposar estadístiques sobre usos d’idiomes.
Aquests canvis han estat treballats i aprovats per la comissió acadèmica de graus però cal l’aprovació de la Junta de
Facultat. Els canvis s’implementaran a partir del curs vinent.
S’obre un torn d’intervencions sobre si cal limitar les opcions dels idiomes en els quals es poden fer els TFGs i els
problemes que podria donar als tutors o tribunals la possible presentació de treballs en altres llengües. D’altra banda,
el Dr. Buenacasa apunta que la pregunta sobre l’idioma es podria fer abans, al primer annex. S’aprova la normativa
modificada, si bé s’acorda que aquests temes de detall siguin considerats de nou per la comissió acadèmica de grau.
6.- Representants dels estudiants a les comissions delegades.
La Dra. Garcia Coll explica que al darrer Consell de l’Alumnat es va aprovar una proposta de representants dels
estudiants a les comissions delegades. Es tracta d’una proposta consensuada entre les diferents associacions
d’estudiants amb representació. La proposta és:
a) Comissió Permanent: David Lloberas Lafuente i Jordi Martín
b) Comissió Acadèmica de Graus: Martí Coral Fernández, Aïna Cornellà i Jordi Garrober
c) la Comissió Acadèmica de Màsters Oficials: Mar Massip i Víctor Ballarín
d) la Comissió de Postgraus i d’Extensió Universitària: Mar Massip
f) la Comissió de Biblioteca: Jordi Martín i Pau Pujol Sants
g) la Comissió d’Espais i Equipaments: Pau Pujol Sants
h) la Comissió de Personal d’Administració i Serveis: Maida Belén Moreno Bazán
i) la Comissió de RRII, Mobilitat i Política Lingüística: David Lloberas Lafuente i Aleix Rovira
j) la Comissió de Qualitat: Martí Llorens Nachón i Víctor Ballarín
k) la Comissió d’Igualtat: Marta Pericas (representant) i Júlia Moncasí Borràs (convidada)
S’explica que resta vacant la representació a la Comissió de doctorat i la de Qualitat per la manca d’estudiants de
doctorat elegits com a representants.
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7.- Consell Assessor de la Facultat de Geografia i Història.
La Dra. Garcia Coll explica que, des del deganat, s’ha començat a fer diverses consultes amb els directors i directora
dels departaments per renovar el Consell Assessor de la Facultat. Es presenta una primera proposta de 10 institucions,
d’acord amb el que estableix el reglament de la facultat. Aquesta proposta es retira, donat que no inclou cap de les
sol·licituds d’institucions fetes des del departament d’Història i Arqueologia. S’acorda revisar la composició en la
propera comissió permanent de la facultat i portar una proposta consensuada prèviament en una propera Junta.
8.- Torn obert de paraules.
El Degà vol afegir dues informacions més. D’una banda, la presa de possessió del president del Consell Social de la UB,
el Sr. Joan Corominas, el dia 23 de maig. D’altra, aclarir la situació produïda el dia 9 de maig amb motiu de la vaga per
reivindicar la rebaixa de les taxes universitàries. S’explica que els degans de les facultats de Geografia i Història i de la
de Filosofia es van reunir amb les representants de l’assemblea de la facultat i es van pactar una sèrie d’acords per
evitar problemes. Malgrat l’acord, es va produir un bloqueig de l’entrada de la facultat i també pintades als
passadissos, les quals, majoritàriament, no tenen res a veure amb el motiu de la vaga. S’han penjat uns cartells
informant del cost de repintar les parets afectades, per anar conscienciant del cost econòmic d’aquests actes.
A les 14.15 hores el degà aixeca la sessió, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta Acta.
ACORDS
[1] Aprovació del calendari acadèmic del curs 2019-2020
[2] Aprovació de les modificacions de la normativa de Treball Final de Grau de la Facultat.

Vist i plau

La Secretària
Dra. Arlinda GARCIA COLL

El Degà
Dr. Ricardo PIQUERAS CÉSPEDES

4

