Facultat de Filosofia i Lletres
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ACTA DE LA JUNTA PERMANENT DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES
Sessió: 3 de desembre de 2020
ASSISTENTS:
Equip de Deganat
Carbonell, Joan

Degà

Curell, Hortènsia

Vicedegana d’Ordenació d’Estudis

Freixas, Margarita

Vicedegana de Qualitat

Oller, Marta

Vicedegana d'Estudis de Grau

Pèlachs, Albert

Secretari i Vicedegà d’Economia, Infraestructures i Promoció

Roqué, Xavier

Vicedegà d’Estudis de Postgrau

Santirso, Manuel

Vicedegà de Comunitat Univ. Ocupabilitat, Mobilitat i Inter.

Bonilla, José Antonio

Gestor Acadèmic

Costa, José Luis

Administrador de Centre

*Noves incorporacions a la Junta Permanent de la Facultat de Filosofia i Lletres

Directors/es de Departament
*Badia, Anna

Geografia

Cabré, Teresa

Filologia Catalana

*De Rueda, Francesc

Art i Musicologia

Fernández, Ana

Filologia Anglesa i de Germanística

Gamper, Daniel

Filosofia

Garriga, Cecili

Filologia Espanyola

Piella, Anna M.

Antropologia Social i Cultural

Puigvert, Gemma

Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana

Piqué, Raquel (substitució Maria Saña)

Prehistòria

Vilanova, Francesc

Història Moderna i Contemporània

Coordinadors/es de Grau
Carreras, Cèsar

Arqueologia

Casacuberta, David

Filosofia

*Cebollada, Àngel
Coll, Mercè

Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial
Filologies Combinades

Cortés, Francesc

Musicologia

Fons, Virgínia

Antropologia Social i Cultural

Hernández, Bernat

Història

Jané, Òscar

Humanitats

*Orriols, Anna

Història de l’Art

Pàmias, Jordi

Ciències de l'Antiguitat
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Pladevall, Elisabet

Estudis Anglesos

*Rodríguez, Juan

Llengua i Literatura Espanyoles

Torras, Meri

Estudis Socioculturals de Gènere

Vall, F. Xavier

Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística

PAS
Gallart, Núria
Estudiants:
Carmona Sánchez, Oriol
Segura Mateu, Maria de Lluc
Convidats:
Codó Olsina, Eva
Nadal Tersa, Jordi
Poch Olivé, Dolors

Història
Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
Coordinadora del Màster en Estudis Anglesos Avançats
Coordinador dels Màsters en Geografia
Coordinadora del Màster en Llengua Espanyola

EXCUSATS:
Estrada, Marta

Estudis Francesos

Ripoll, Ricard

Filologia Francesa i Romànica

ABSENTS:
Aspa Martin, Judith

Antropologia Social i Cultural

Bernaus Torrents, Judit

Estudis Anglesos

Carnicé Silvestre, Mònica

Ciències de l'Antiguitat

Corchet Alonso, Júlia

Història

Escartin Guerrero, Marçal

Estudis Anglesos

Escudero Soto, Núria

Arqueologia

Font Sancho, Albert

Musicologia

Hernández, David

Filosofia

Olivella Galindo, Daniel

Història

Pérez Cabrera, Ana

Estudis Socioculturals de Gènere

Rebollar García, Anna

Filologies Combinades

Roger Anglada, Laura

Musicologia

Sabatés Gil, Júlia

Història de l’Art

Watermeyer López, Anna

Filosofia

Membres que deixen de formar part de la Junta Permanent:
Montserrat Claveria, Carme Miralles, Juan Ramón López, Francesc de Rueda com a coordinador, Asunción Blanco i
Àngels Guimerà.
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A les 15:36 h, el degà Joan Carbonell i Manils, obre la sessió a distància via TEAMS amb
el següent ordre del dia :
1. Aprovació, si escau, de les actes anteriors.
2. Ratificació, si escau, dels acords presos en les JP virtuals anteriors.
3. Afers de Programació d'Estudis
1. Ratificació, si escau, de l'extinció de graus i màsters per reverificació.
2. Aprovació, si escau, de les fitxes PIMPEU de Màsters ERASMUS-Mundus.
4. Afers de Personal
1. Aprovació, si escau, de membres per a les comissions de places de
professorat.
5. Afers de Qualitat
1. Aprovació, si escau, dels processos i informes de la darrera revisió del
SGIQ.
6. Afers d'Economia i Organització
1. Aprovació, si escau, del "Model de finançament de bibliografia docent de
la Biblioteca d'Humanitats".
2. Aprovació, si escau, dels criteris per a l'assignació de càrrecs de gestió de
la Facultat de Filosofia i Lletres.
3. Aprovació, si escau, de l'adaptació del Reglament del Servei de
Tractament de la Parla i el So.
4. Informació sobre l'adquisició d'infraestructures i equipaments per
facilitar la docència virtual.
7. Afers Acadèmics
1. Aprovació, si escau, dels Tribunals de Premis Extraordinaris de Grau.
8. Informe del Degà.
En començar el degà informa de les altes i baixes a la Junta Permanent i el secretari Dr.
Pèlachs recorda els següents aspectes relatius al desenvolupament de la sessió a
distància:
Instruccions referents a la sessió a distància.
− Abans de l'inici de la sessió, el secretari de la Comissió comprova el quòrum i que
les persones que han accedit a la sessió en són membres.
− Les persones assistents s’han d’identificar amb el seu nom i cognoms; no hi pot
haver assistents amb identificació anònima.
Votació :
− Els acords es poden prendre per assentiment o per votació.
− La votació dels punts es farà efectiva en la mateixa sessió per videoconferència.
− En el cas de votació cada persona membre de la Comissió haurà de dir el seu nom
i cognoms, així com el sentit del seu vot.
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1. Aprovació, si escau, de les actes anteriors.
Les actes que se sotmeten a aprovació corresponen a les Juntes Permanents dels dies:
13 de febrer de 2020, 20 de maig de 2020, 1 de juliol de 2020 i 22 de setembre de
2020
S’aproven per assentiment.
2. Ratificació, si escau, dels acords presos en les JP virtuals anteriors.
La Junta Permanent de la Facultat de Filosofia i Lletres, ratifica els següents acords
(vegeu Annex 1) de les Juntes Permanents anteriors, celebrades amb la modalitat de
llista de correus electrònics d’ús obert (20/05/20 i 01/07/20) i la modalitat no presencial
(22/09/20)
Sense intervencions en el torn successiu, es ratifiquen per assentiment.
3. Afers de Programació d'Estudis
3.1. Ratificació, si escau, de l'extinció de graus i màsters per reverificació.
Es presenta a ratificació l’extinció del següents títols de grau i de màster per
reverificació.
Grau en Estudis de Llengua i Literatura Espanyoles
Grau en Estudis Anglesos Extinció dels graus
MU en Estudis Territorials i de la Població
MU en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana
Se’n ratifica l’extinció per assentiment.
3.2. Aprovació, si escau, de les fitxes PIMPEU de Màsters ERASMUS-Mundus.
Es presenten a aprovació les propostes de Màsters ERASMUS-Mundus següents:
Màster en Lingüística Romànica
MU de Recerca en Art i Disseny (MURAD). Escola EINA.
Sense intervencions en el torn successiu, s’aproven per assentiment
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4. Afers de Personal
Aprovació, si escau, de membres per a les comissions de places de professorat.
El centre proposa diferents membres per a les comissions de places a catedràtic
d’universitat tal i com es recull en aquesta taula:
Identificador Categoria
Plaça
ACU00527
Catedràtic/a
d’universitat
ACU00526
Catedràtic/a
d’universitat

Àrea

Comissió

Filologia
Catalana
Història
Contemporània

ACU00528

Filologia
Espanyola
Art i
Musicologia

Titular: Dra. Carme Molinero
Suplent: Dra. Glòria Claveria Nadal
Titular: Dra. Gloria Claveria Nadal
Suplent: Dra. Montserrat Pallarès
Barberà
Titular: Dra. Gloria Claveria Nadal
Suplent: Dr. Victor Martínez Gil
Titular: Dra. Montserrat Ventura Oller
Suplent: Dr. Eduardo Carrero Santamaría

ALE00191

Catedràtic/a
d’universitat
Catedràtic/a
d’universitat

Sense intervencions en el torn successiu, s’aproven per assentiment
5. Afers de Qualitat
Aprovació, si escau, dels processos i informes de la darrera revisió del SGIQ.
El degà explica que, després d’haver estat informada la Comissió de Qualitat del Centre
en una reunió específica el dia 1 de desembre, es presenta a aprovació de la JP la tercera
revisió dels processos del SGIQ de la Facultat; que el dia 20 de gener està prevista la
visita prèvia del CAE que haurà de certificar, si escau, el SGIQ, i que a mitjan març de
2021, ho està la visita definitiva de certificació.
El degà dona la paraula a la vicedegana de Qualitat, Dra. Freixas, que fa un resum de la
informació que conté la revisió. Explica els tres tipus de processos referits a la qualitat
que es donen a la facultat (estratègics, clau i de suport), la seva relació amb les línies
estratègiques definides en el programa electoral del degà i del seu equip, i els objectius
i les fites que se’ls han associat; així mateix fa una valoració general del grau de
consecució de les fites d’acord amb les dades de què es disposa i comenta alguns
exemples.
El degà obre un torn d’intervencions en què la Dra. Virgínia Fons demana aclariments
sobre un dels exemples que ha exposat la vicedegana, que li respon.
Els processos i els informes s’aproven per assentiment
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6. Afers d'Economia i Organització
6. 1. Aprovació, si escau, del "Model de finançament de bibliografia docent de la
Biblioteca d'Humanitats".
El degà dona la paraula al secretari i vicedegà d’Economia, Infraestructures i Promoció,
Dr. Pèlachs (Annex 1). El vicedegà explica que l’objectiu del model és assegurar un
pressupost anual fix per a la Biblioteca d’Humanitats per a l’adquisició de bibliografia
exclusivament docent; exposa com s’ha determinat el percentatge del pressupost
ordinari distribuït pel Deganat que haurà d’aportar cada departament, així com
l’aportació directa del Deganat. A continuació comenta les disposicions transitòries que
tenen a veure amb el finançament de les subscripcions de col·leccions i revistes, que fins
ara assumeix el pressupost del Deganat; explica que a partir de l’exercici de 2022 el cost
de totes aquelles que no s’hagin donat de baixa haurà de ser assumit pels departaments
(en règim de finançament exclusiu o cofinançament), d’acord amb els interessos de cada
àmbit científic.
El degà obre un torn d’intervencions en què la Dra. Puigvert sol·licita la llista completa
de les col·leccions que els departaments hauran d’assumir i demana si l’any 2022 hi
haurà possibilitats de seguir rebent algun ajut de la Facultat; el Dr. Jordi Nadal demana
si el model inclou la Cartoteca, i el Dr. Garriga demana si el centre de cost específic per
departaments que preveu el model es podrà utilitzar per finançar les col·leccions i les
subscripcions a revistes. El degà dona la paraula al vicedegà que respon afirmativament
les preguntes dels Dr. Nadal i Garriga; i diu que el model serà revisat en acabar l’any
2022, però que, en principi, no està previst que la Facultat continuï finançant o
cofinançant de cap forma les subscripcions, una vegada creats els centres de cost
específics per departaments.
El model s’aprova per assentiment.
6.2. Aprovació, si escau, dels criteris per a l'assignació de càrrecs de gestió de la
Facultat de Filosofia i Lletres.
El degà dona la paraula al secretari i vicedegà d’Economia, Infraestructures i Promoció,
Dr. Pèlachs, que explica la proposta de criteris de distribució dels recursos per a la
dotació dels càrrecs de gestió, en aplicació del nou model aprovat pel Consell de Govern.
Els criteris, d’acord amb la següent taula, permeten transparentar l’assignació dels
complements per negociar amb els departaments. Aquests criteris seran objecte de
revisió en acabar l’exercici 2021.
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Sense intervencions en el torn successiu, els criteris s’aproven per assentiment.
6.3. Aprovació, si escau, de l'adaptació del Reglament del Servei de Tractament de la
Parla i el So (STPS).
El degà explica que el Servei ha passat de ser considerat un servei científicotècnic a ser
considerat servei docent, cosa que requereix fer adaptacions en el seu reglament. El
degà dona la paraula al vicedegà Dr. Pèlachs que explica els canvis.
Sense intervencions en el torn successiu, s’aprova per assentiment.
6.4. Informació sobre l'adquisició d'infraestructures i equipaments per facilitar la
docència virtual.
El secretari i vicedegà Albert Pèlachs explica que s’estan equipant 31 aules amb càmeres
i micròfons que permetran fer docència semi-presencial. També informa que s’han
comprat 7 ordinadors portàtils que serviran per renovar els actuals i cobrir demandes
de webcam allà on no hi hagi càmeres. I acaba indicant que l’aula 502 s’ha habilitat
perquè eventualment pugui servir per fer lectures de tesis i acollir tribunals per l’elevada
demanda de la sala de Graus i la sala d’Actes en moments puntuals.

7. Afers Acadèmics
Aprovació, si escau, dels Tribunals de Premis Extraordinaris de Grau.
El degà de la Facultat de Filosofia i Lletres atenent el que disposa la Normativa sobre la
concessió de premis extraordinaris de fi d’estudis de grau i de màsters que habilitin per
a l’exercici d’activitats professionals regulades, aprovada pel Consell de Govern de 9
d’abril de 2014, proposa a les persones que s’indiquen en l’annex (vegeu Annex 1), per
tal que formin part del tribunal que formuli la proposta de concessió dels premis
extraordinaris de fi d’estudis de grau i de màsters que habilitin per a l’exercici d’activitats
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professionals regulades. El suplent formarà part del tribunal per absència, recusació o
abstenció de qualsevol titular.
Sense intervencions en el torn successiu, s’aprova per assentiment.
8. Informe del Degà
Docència
El degà recorda el calendari docent del primer semestre:
Estudiants de 2n a 4t

Estudiants
curs

de

primer

Fi de la docència del primer 22 de gener (dv)
5 de febrer (dv)
semestre
Proves de recuperació
25 de gener – 5 de febrer 8 al 19 de febrer
Inici del segon semestre

15 de febrer

22 de febrer

A continuació informa de les accions recents de l’Equip de Govern de la UAB en les
instàncies del CIC i davant els càrrecs responsables de les universitats del Departament
d’Empresa i Coneixement perquè en els diferents trams de desescalada es pugui
recuperar progressivament la docència presencial, cosa que ara no contemplen. La UAB
planteja un retorn per percentatges de presencialitat i no per tipologia docent, com ara.
La DGU s’ha compromès a defensar aquesta petició. El degà manifesta que la Facultat
s’acollirà sempre al màxim de presencialitat que li permetin les instruccions del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i els acords del Consell de Govern
de la UAB.
A continuació, el degà obre un torn d’intervencions en què el Dr. Nadal referma la
necessitat de complir la normativa, avisa del perill de perdre una generació d’estudiants
i demana si hi ha un front comú de les facultats més perjudicades per l’aplicació de la
tipologia docent alhora de permetre la docència presencial; el Dr. Gamper expressa la
seva preocupació pels estudiants, reclama tornar a la docència presencial al més aviat
possible, però tenint respectant les situacions de vulnerabilitat i d’inseguretat que el
professorat pugui presentar a l’hora d’abordar la docència presencial; la Dra. Puigvert
diu que les universitats fins ara han estat lloc segurs, expressa la seva preocupació per
la manca de decisions de les autoritats universitàries del país, per la manca de visibilitat
de la universitat en els mitjans de comunicació, per la diferència que comporta
l’aplicació de les instruccions actuals en les facultats experimentals i les que no ho són,
i reclama la presencialitat en els exàmens; la Dra. Badia expressa la dificultat de
gestionar una situació en què l’estudiantat hagi de venir a la facultat de manera
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‘esporàdica’ i en mitjà de transport públic; el Sr. Carmona reafirma que les universitats
són lloc segurs i insisteix en la dificultat de gestionar vingudes eventuals a la universitat
per estones breus de temps, sobretot per part de l’estudiantat que viu lluny.
El degà respon que, de moment, no hi ha una posició comuna de les facultats més
perjudicades per l’aplicació de la restricció de la docència presencial; que la UAB té
establert un protocol per atendre el professorat vulnerable i per decidir sobre la seva
aptitud o no per fer classes presencials, que convé que el professorat el segueixi i que la
Facultat actuarà en funció del resultat de l’aplicació del protocol; que el paper actual del
Ministerio de Universidades i del Departament d’Empresa i Coneixement no és a l’alçada
del que reclama un servei essencial com la formació universitària, que l’ACUP tampoc
s’ha manifestat al respecte; que la presencialitat en els exàmens està garantida per la
instrucció vigent del Departament de Salut; i agraeix la presència i la participació dels
estudiants i les estudiants a la JP, i demana al professorat que tingui flexibilitat a l’hora
de tractar casos particulars dels estudiants, de manera que es vegin perjudicats.
A continuació el degà informa que el Consell de Govern ha acordat continuar amb el
model de docència híbrida de cara al segon semestre.
Matrícula
El degà dona les dades de matrícula del curs 2020-21 i les valora molt positivament en
la mesura que s’ha ocupat un 99% de l’oferta global d’acord amb la següent taula. La
Facultat compta amb 3.600 estudiants de grau i 351 alumnes de màster.
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A continuació el degà dona la paraula al vicedegà Dr. Roqué que informa de la matrícula
dels màsters d’acord amb la taula següent:

Explica la diferència de comportament dels diferents títols i la dificultat de valorar-ho en
l’actual situació de pandèmia; i diu que s’ha aprovat la programació de tots els màsters
per al curs 2021-2022 curs vinent.
Tot seguit, el degà informa dels resultats de les eleccions a la Junta de Facultat, que es
constituirà el dia 22 de desembre de 2020, i agraeix la participació de l’estudiant en un
moment com l’actual.

Estudis
En relació amb els estudis, el degà dona la paraula a la vicedegana d’Estudis de Grau,
Dra. Oller, que dona compte l’estat dels processos relacionats amb el marc VSMA
(verificació, seguiment, modificació i acreditació) d’acord amb la taula següent:
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El degà informa que s’ha rebut l’informe d’AQU sobre el Grau en Història, Política i
Economia, al qual s’hauran de presentar les al·legacions i que s’han rebut els informes
finals de reacreditació dels MU en Estudis Anglesos Avançats, en Prehistòria, Antiguitat
i Edat Mitjana, i en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals.

Infraestructures, economia i promoció
El degà dona la paraula al secretari i vicedegà Dr. Pèlachs, que explica l’estat de les
actuacions efectuades en els espais i les infraestructures de la Facultat.
S’ha endegat la darrera fase d’electrificacio de les persianes que acabarà amb 48 aules
equipades de les 50 disponibles; s’ha renovat la microfonia de la Sala de Juntes; per part
de l’Àrea d’Arquitectura i Logística s’han fet canvis estructurals en els ascensors d’Art i
de l’Auditori i s’han substituït els vinils dels vidres de l’Hemeroteca i la Gestió Acadèmica.
EL Dr. Pèlachs informa que les Xarxes Socials de la Facultat han arribat als 6.473
seguidors/es globals (Facebook: 1.368; Twitter: 3.502; Instagram: 1.530 i YouTube: 73) i
que els 65 textos que van servir per fer l’acció a la pàgina web: “Llibres i música en temps
de desassossec” entre el 16 de març i el 30 de juny de 2020 ben aviat seran al repositori
de la biblioteca (DDD). Des del 17 de novembre s’ha iniciat una nova acció titulada:
“Textos i músiques per a una pandèmia amb veu d’estudiant”.
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El degà anuncia l’organització d’un “Recital Poètic” en diversos idiomes a l’Auditori
abans de les vacances de Nadal pensat per als estudiants i les estudiants, i l’actuació el
dia 21 de desembre del Hanfries Quartet amb cançons de barberia en el tradicional
Concert de Nadal organitzat per la Facultat de Filosofia i Lletres amb la col·laboració de
la resta de centres i l’Equip de Govern de la UAB.
El degà obre un torn d’intervencions en què la Dra. Puigvert i la Dra. Piella aplaudeixen
la iniciativa del Recital Poètic i ofereixen la seva col·laboració.
Després del torn obert d’intervencions, en què cap membre demana la paraula la sessió
es clou les 18:15 h.
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 3 de desembre de 2020

El secretari
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