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ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA 
DE LA JUNTA DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES 

 
Identificació de la sessió 
 
Data:  19 de març de 2018 
Lloc: sala de juntes de l'edifici Ramon Llull 
Caràcter: ordinària 
Hora: 10 hores, en segona convocatòria 
 
Assistents 
 
Macià Blázquez; Hugo Capellà (vicedegà); Joan Estrany; Miquel Grimalt; Joana Maria 
Petrus; Daniel Albero (vicedegà); Miquel À. Capellà (vicedegà); Miquel Deyà (degà); 
Isabel Escandell (secretària); Maria Josep Mulet; Nicolau Dols; Joan Antoni Mesquida; 
Lluís Barceló (vicedegà); Marian Amengual (vicedegana); Jaume Garau; Catalina 
Monserrat; Carlota Vicens; Fernanda Caro (vicedegana); Joan Lluís Llinàs (vicedegà); 
Miquel Àngel Oliver; Jens Oliver Todt; M. del Carmen Touza; Martí Moreno; Joan M. 
Galindo; Gabriel Bibiloni; Catalina Verger; Miquel Company; Mercè Duran; Domènec 
Garcies.  
 
Excusen l’absència 
Manuel Calvo; Francesca Lladó; Sebastià Serra; Jaume Guiscafrè; Pedro Guijarro; 
Maria Juan; José I. Prieto; M. Antònia Carbonero; José Luis Luján; Anselm M. 
Martínez; Gonçal López; Pere Garau; Miquel Beltran.  
 
 
Ordre del dia:  
 

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del dia 2 de febrer de 2018.  
2. Informacions del degà.  
3. Informació i aprovació, si escau, dels informes anuals de seguiment i avaluació 

dels estudis de grau de la Facultat del curs 2016-17.  
4. Informació i aprovació, si escau, de la proposta de premis extraordinaris de final 

d’estudis del curs 2016-17.  
5. Assumptes de tràmit.  
6. Torn obert de paraules.  

 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El degà demana que consti en acta el dol de la Facultat per l'òbit del Dr. Antoni 
Artigues, i transmet les condolences al Departament de Filologia Catalana i Lingüística 
general i a la seva vídua. A més, el degà prega al Departament que en cas d'organitzar 
algun acte d'homenatge, compti amb la Facultat a tots els efectes.  
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1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del dia 2 de febrer de 2018 
 
S’aprova l’acta per assentiment. 
 
2. Informacions del degà 
 
El degà comenta les recents informacions relatives al possible trasllat d'alguns dels 
estudis de la Facultat a l'edifici de l'Estudi General Lul·lià que han estat comentades al 
Consell de Govern. Després de fer notar al Rector la seva sorpresa per la manca 
d'informació que s'ha rebut sobre el tema, el Rector va dir al degà que es tractava d'una 
informació amb caràcter exploratori. Amb posterioritat el degà es va reunir amb el 
representant dels alumnes d’Història de la Junta, Sr. Bibiloni, i amb el representant dels 
estudiants del grau de Història, Sr. Beltran, amb el quals va acordar de contestar al 
Rector i per escrit per dir-li la seva postura. En aquest text es reservaven el dret 
d'exposar la seva opinió sobre l'adequació dels espais. I la Facultat s'oferia, a més, per 
consultar si alguns dels estudis vinculats a aquest centre podrien tenir interès a 
traslladar-se al centre històric.  
 
En relació amb el calendari acadèmic, el degà informa que la Comissió Acadèmica ha 
decidit d’aplicar un canvi de paràmetres, a fi i efecte d'obtenir un calendari més 
homogeni. El degà va votar en contra de prolongar el període d'exàmens ordinaris 
durant la primera setmana de juliol. 
 
D'altra banda i a petició del vicerector de Docència, els caps d'estudis han estat 
consultats sobre la possible modificació del numerus clausus per accedir als estudis 
d'aquesta facultat, i no es modificaran les xifres del curs anterior. 
 
Torn obert:  
El Sr. Bibiloni demana si hi ha més notícies sobre el possible trasllat dels estudis 
d’Història i d’Història de l'Art. El degà diu que, aparentment, el Rector ha canviat 
d'opinió. L'estructura de l’edifici actualment és incompatible amb la impartició dels 
estudis, tot i que el centre és atractiu per a altres activitats.  

 
3. Informació i aprovació, si escau, dels informes anuals de seguiment i avaluació 
dels estudis de grau de la Facultat del curs 2016-17 
  
El degà exposa com s'ha seguit amb el procediment normatiu durant el procés 
d'elaboració i supervisió dels informes anuals de seguiment (des del SEQUA fins a 
l'aprovació a les comissions de garantia de qualitat −CGQ) abans de ser presentats a la 
Junta de Facultat. Els informes que ara es presenten han estat a disposició dels membres 
de la Junta, i el degà demana si hi ha cap membre de la Junta que vulgui plantejar cap 
modificació.  
 
Torn obert:  
El Sr. Bibiloni expressa la seva opinió sobre les pràctiques externes del grau d’Història. 
A més, qüestiona el criteri seguit en la selecció de l'alumne que forma part de la CGQ 
d'aquests estudis.  
En la resposta el degà explica que l'informe té un format protocol·litzat pel que fa als 
apartats, i afegeix que arran de la feina feta pel cap d'estudis d'Història i amb el suport 



	 3	

de la vicerectora de Professorat, es pot ser optimista pel que fa a la implementació de les 
pràctiques externes en aquest estudi durant el curs 2018-19. En relació amb la selecció 
de l'alumne que forma part de la CGQ, el degà especifica que el procés no està 
normativitzat, i que cal comptar amb la bona voluntat i disposició d'algun alumne; és 
una situació recurrent que els alumnes no cobreixin la seva quota de representació. En 
relació amb aquest aspecte, el Dr. Albero informa que els alumnes de tercer curs varen 
rebutjar participar en aquesta comissió, i que per aquesta raó es va recórrer a un alumne 
de primer.  
 
El Dr. Dols exposa que arran de la lectura dels informes dels graus de Llengua i 
Literatura Catalanes i Llengua i Literatura Espanyoles ha comprovat una manca de 
reflexió i d'anàlisi per part de les CGQ. Especifica que alguns dels problemes són 
seriosos −com ara la baixa matriculació als estudis−, i per aquesta raó demana quines 
perspectives es tenen i sol·licita que els informes anuals de seguiment (IAS) d'aquests 
dos estudis retornin a les respectives CGQ per ser completats.  
En la seva resposta, el degà considera que tots els IAS promouen l'esperit de reflexió, i 
afirma que certament tot és millorable. A més, recalca que aquests dos estudis participen 
activament en activitats que promouen l'increment del nombre d'alumnes matriculats a 
primer curs (jornades d'acollida, Els Dimarts a la UIB, edició virtual UIB - alumnes 
illes, Portes Obertes...), i comenta com a poc a poc aquestes iniciatives queden 
reflectides als informes.  
El degà comenta també que els informes dels panels avaluadors del curs passat recollien 
aspectes generals que no podien ser competència de la Facultat; així, hi ha molts 
aspectes millorables que no pot resoldre la Facultat.  
Finalment el degà agraeix al Dr. Dols les seves consideracions. El Dr. Dols exposa que 
manté la seva sol·licitud que els informes dels graus de Llengua i Literatura Catalanes i 
Llengua i Literatura Espanyoles retornin a les respectives CGQ amb l'objectiu que 
incorporin −a la informació oferta pel SEQUA− les dades relatives a les actuacions 
desenvolupades per a la captació d'estudiants. 
 
Seguidament es procedeix a votar l'aprovació dels informes anuals de seguiment del 
grau de Llengua i Literatura Catalanes i del grau de Llengua i Literatura Espanyoles:  
 
IAS del grau de Llengua i Literatura Catalanes: 
Vots a favor que retorni a la CGQ: 1 
Vots a favor d'aprovar-lo i enviar-lo a la Comissió Acadèmica: 14 
Abstencions: 11 
 
S'aprova l'IAS del grau de Llengua i Literatura Catalanes 
El Dr. Dols sol·licita que consti en acta el seu vot a favor que l'IAS del grau de Llengua 
i Literatura Catalanes retorni a la seva CGQ.  
 
IAS del grau de Llengua i Literatura Espanyoles:  
Vots a favor que retorni a la CGQ: 1 
Vots a favor d'aprovar-lo i enviar-lo a la Comissió Acadèmica: 13 
Abstencions: 12 
 
S'aprova l'IAS del grau de Llengua i Literatura Espanyoles 
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El Dr. Dols sol·licita que consti en acta el seu vot a favor que l'IAS del grau de Llengua 
i Literatura Espanyoles retorni a la seva CGQ.  
Es prossegueix amb el debat sobre els IAS dels altres estudis.  
El Sr. Moreno expressa la seva felicitació per la feina feta tots aquests anys i per 
l'informe d’enguany en particular. Seguidament demana quina és l'explicació de 
l'augment de la taxa de fracàs en el grau d'Estudis Anglesos.  
La Dra. Amengual contesta que la taxa de fracàs es localitza essencialment a primer 
curs, i que consta que als alumnes els desagraden les assignatures comunes, i que 
demanen que aquestes assignatures s'imparteixin en anglès. 
El Sr. Moreno apunta el descontentament sobre l'horari d'una assignatura comuna de 
primer curs el segon semestre, amb un horari de 14 a 15 hores en divendres. La Dra. 
Amengual explica que l'horari de les assignatures comunes és una tasca assumida pel 
degà, i que la fixació de classes els divendres es deu a un requeriment del vicerector de 
Campus. El degà comenta que, també, el problema dels horaris en determinades franges 
està lligat a la disponibilitat horària restringida del professorat associat, atès l'elevat 
nombre de professorat associat que imparteix la docència al grau d'Estudis Anglesos: de 
vegades no hi ha gaire marge per organitzar uns horaris compactes. 
 
El degà demana als membres de la Junta si volen aportar altres consideracions sobre la 
resta dels IAS. No havent-hi més intervencions, es procedeix a votar.  
 
IAS del grau d’Història de l'Art:  
Vots a favor: 20 
Abstencions: 6 
S'aprova 
 
IAS del grau d’Història:  
Vots a favor: 18 
Abstencions: 7 
S'aprova 
 
IAS del grau de Geografia: 
Vots a favor: 18 
Abstencions: 6 
S'aprova 
 
IAS del grau de Filosofia: 
Vots a favor: 16 
Abstencions: 8 
S'aprova 
 
IAS del grau de Treball Social:  
Vots a favor: 19 
Abstencions: 5 
S'aprova 
 
IAS del grau d’Estudis Anglesos: 
Vots a favor: 18 
Abstencions: 8 
S'aprova 
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Tots els IAS han estat aprovats.  
 
 
4. Informació i aprovació, si escau, de la proposta de premis extraordinaris de final 
d’estudis del curs 2016-17 
 
A petició del degà, el Sr. Garcies explica que comprovades les mitjanes acadèmiques i 
d'acord amb el reglament, es proposa que els alumnes següents rebin els premis 
extraordinaris de final d'estudis: 
 
- Grau d'Estudis Anglesos:    Alexandra Briony Griffin   8,51 
- Grau de Filosofia:     Deserta 
- Grau de Geografia:     Carlos Alberto Zamora Fernández  8,54 
- Grau d'Història:    Ginebra Olives Calbet   8,88 
- Grau d'Història de l'Art (pla 2009):  Deserta 
- Grau de Llengua i Literatura Catalanes:  Ariadna Olives Calbet  9,27 
- Grau de Llengua i Literatura Espanyoles: Alícia Maria Jaume González  8,82 
- Grau de Treball Social:    Deserta 
 
S'aprova per assentiment 
 
El Dr. Garau demana que es transmeti l'enhorabona als alumnes. 
  
  
5. Assumptes de tràmit 
No hi ha assumptes de tràmit 
 
6. Torn obert de paraules 
 
El Sr. Bibiloni demana al degà informació sobre la propera conferència de degans, 
prevista per al mes d'abril. El degà proposa que els col·lectius interessats li remetin 
possibles temes a tractar-hi.  
 
El Dr. Dols exposa que el dia 5 de febrer el professorat va rebre un correu electrònic en 
què s'informava de l'adquisició del Diccionario biográfico español i que aquesta obra 
no estaria visible a la biblioteca. Segueix dient que és un diccionari polèmic pels seus 
continguts, i especifica que no ha pogut accedir-hi perquè el nombre limitat de personal 
al servei del taulell de la biblioteca no va possibilitar l'accés a la sala on es guarda. El 
Dr. Dols demana quin ha estat el cost econòmic d'aquesta obra i a quantes bibliografies 
de guies docents apareix referenciada.  
 
El degà contesta que va atendre la petició d'adquisició del Dr. Josep Juan, el qual va 
argumentar que era una obra important i que es trobava en altres biblioteques 
universitàries, com ara la UB. També s’hi varen interessar el Dr. Marimon, el Dr. Garau 
i el Dr. Servera, i el degà va transmetre la petició al Consell Deganal, per al cas de 
disposar de diners del pressupost de la biblioteca que no s’haguessin gastat. Després es 
va acordar d’adquirir-la, per l'import de 3.500 euros. El degà lamenta que el Dr. Dols no 
l’hagi pogut consultar. Precisa que a títol personal no ha participat en l'obra. Indica que 
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cada any, si hi ha pressupost disponible, es procedeix a adquirir obres de referència a 
proposta del professorat; així es va fer l'any passat amb títols de matèria cervantina.  
La Sra. Duran intervé per exposar la seva voluntat de millorar la consulta d'aquest fons.  
 
El Sr. Moreno comenta la incidència relacionada amb el tancament del claustre, i 
lamenta que el Consell Deganal no hagi fet pressió per reobrir aquest espai al públic.  
El degà explica que reiteradament l'administrador de centre i el cap de consergeria 
reclamen diverses millores per a l'edifici tant al vicerector de Campus com al 
d'Infraestructures, entre les quals algunes relatives al claustre. En aquest cas el 
vicerector de Campus va donar l'ordre al cap de consergeria de tancar el claustre quan li 
varen arribar queixes per part dels alumnes, justificades amb un problema de seguretat 
en aquest espai. El degà no pot fer res més en aquesta situació, atès que no és de la seva 
competència.  
 
La Sra. Duran intervé per exposar les repetides peticions −infructuoses− al Servei de 
Patrimoni pel que fa a la necessitat de netejar les portes d'accés a la biblioteca.  
El Sr. Bibiloni s'ofereix a la Sra. Duran per intervenir-hi, per fer pressió per resoldre 
aquesta qüestió per mitjà de correus. 
El Sr. Garcies exposa la problemàtica de les persones que treballen per a les empreses 
concessionàries, com ara la de neteja; explica com ha minvat el servei al nostre edifici.  
  
Finalment, el Sr. Garcies explica com la nova llei de contractes afectarà la gestió del 
Vicerectorat d'Economia i qualsevol petició econòmica del professorat. Proposarà que 
hi hagi una reunió a l'edifici Ramon Llull per informar-ne.  
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió. De totes les quals coses, 
com a secretària, don fe. 
 
 
 
 
Isabel Escandell 
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