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ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE FACULTAT DE 

FILOSOFIA I LLETRES 

 

Identificació de la sessió 

Data: 19 de febrer de 2019 

Lloc: sala de juntes de l'edifici Ramon Llull 

Caràcter: ordinària 

Hora: 10 hores, en segona convocatòria 

 

Assistents 

Daniel Josep Albero (vicedegà), Marian Amengual (vicedegana), Lluís Barceló 

(vicedegà), Miquel À. Capellà (vicedegà), Hugo Capellà (vicedegà), Miquel Deyà 

(degà), Isabel Escandell (secretària), Joan Lluís Llinàs (vicedegà), Joana Maria Mestre 

(vicedegana), Catalina Monserrat (vicedegana), Maria Antònia Carbonero, Pedro 

Guijarro, Jaume Guiscafrè, Mercè Morey, María del Carmen Touza, Mateu Cabot, Joan 

Estrany, Jaume Garau, Maria Juan, José Luis Luján, Joan Antoni Mesquida, Maria 

Josep Mulet, Joana Maria Petrus, Jens O. Todt, Miquel Beltran, Gabriel Bibiloni, 

Miquel Company, Mercè Duran 

Excusen l’absència 

Tomás del Barrio, Sebastià Serra, Francisca Lladó, Miquel Àngel Oliver, Caterina 

Mercè Picornell, José Igor Prieto, Carlota Vicens, Daniel Garcia, Domènec Garcies. 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del dia 11 de gener de 2019.  

2. Informacions del degà.  

3. Informació i aprovació, si escau, de la memòria d'activitats de la facultat de l'any 

2018. 

4. Informació i aprovació, si escau, del pressupost ordinari de la facultat de l'any 

2019. 

5. Informació i aprovació, si escau, de la proposta de premis extraordinaris de final 

d’estudis del curs 2017-18. 
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6. Informació i aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels membres de 

les comissions de garantia de qualitat i de reconeixement i transferència de 

crèdits.  

7. Assumptes de tràmit. 

8. Torn obert de paraules.  

 

Desenvolupament de la sessió 

El degà i la Junta de Facultat feliciten el pare Josep Massot i Muntaner, doctor honoris 

causa per la Universitat de les Illes Balears, guardonat amb la Medalla d’Honor de la 

Xarxa Vives. També Catalina Cantarellas Camps, guardonada amb el premi Ramon 

Llull 2019, que concedeix el Govern de les Illes Balears, i Rosa M. Calafat Vila, que ha 

guanyat el premi Llorenç Villalonga de novel·la dels Premis Ciutat de Palma. Igualment 

manifesten el condol per la defunció del doctor Pau Cateura, professor del Departament 

de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, el qual va ser vicedegà dels estudis 

d’Història. Finalment, agraeixen al doctor Serra, director d'aquest departament, que 

permetés la seva participació a l’acte d'homenatge al doctor Cateura, ates que fou 

vicedegà d’aquesta facultat. 

 

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del dia 11 de gener de 2019 

La secretària accepta la petició del senyor Gabriel Bibiloni de fer constar la justificació 

de la seva absència. 

S’aprova l’acta per assentiment. 

 

2. Informacions del degà 

El degà informa sobre dos punts tractats en Consell de Govern. Ha començat el procés 

per modificar la normativa dels nomenaments dels doctors honoris causa. Notifica que 

es va aprovar el calendari per al proper curs acadèmic 2019-20, i que durant el procés 

anterior la Comissió Acadèmica, a proposta del vicerector de Docència, va optar per 

unificar el calendari per a tota la Universitat. El degà informa que es va abstenir de 

votar aquesta proposta quan va ser presentada al Consell de Govern, atès que contravé 

l’acord pres per la Junta de Facultat pel que fa a les dates d’acabament dels exàmens. 

Indica que els representants dels estudiants varen emetre un vot particular en contra.  

Seguidament informa sobre el nou mural pintat a l’exterior de l’edifici Ramon Llull, 

destinat a la promoció de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat. 
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Especifica que el Consell Deganal no va ser consultat, ni convidat a l’acte d’inauguració. 

El degà demana que consti en acta que hi ha dificultats d’espai a l’edifici Ramon Llull, 

ocupat per serveis generals de la Universitat, com són els de catalogació i documentació, 

espais amb ús sindical, i ocupació de la biblioteca per part d’estudiants aliens a aquest 

centre durant el període d’exàmens. 

El degà exposa el malestar de certs docents d’aquesta facultat pel que fa a l’actual oferta 

d’assignatures optatives a partir del compliment de l’article 16 del Reglament acadèmic. 

Indica que, malgrat que el degà és el responsable d’elevar la llista d’assignatures 

optatives, ha deixat que els departaments facin les propostes que considerin pertinents. 

El senyor Bibiloni comenta que tampoc els estudiants, a través dels seus representants, 

no varen ser convidats a la inauguració del mural de l’OCDS. Assenyala que els 

estudiants en bloc varen votar en contra de la proposta del calendari acadèmic del curs 

2019-20. Afegeix que els estudiants representants a la Comissió Acadèmica no varen 

ser convocats a la reunió, fet que podria dur a l’anul·lació d’aquest acord.  

El doctor Pedro Guijarro, en relació amb l’oferta d’assignatures optatives, informa de 

les directrius que els directors de departament varen rebre del vicerector de Docència 

pel que fa a les assignatures que durant el curs 2018-19 no havien tingut cap alumne 

matriculat, segons les quals els docents vinculats amb aquestes assignatures 

incrementen la seva docència el curs acadèmic següent. És el resultat de l’aplicació amb 

efectes retroactius d’un acord de la Comissió Acadèmica. Comenta la problemàtica a 

l’hora d’activar assignatures optatives a causa del  nombre limitat d’estudiants.  

El degà afegeix la consideració que s'hauria d'haver d'avisat el professorat 

anticipadament, a l’inici del curs acadèmic.  

El doctor Miquel Àngel Capellà incideix en el fet que l'acord normatiu del còmput de 

docència vigent no reflecteix aquestes noves directrius. 

El doctor Guiscafrè i la doctora Carbonero exposen com als seus departaments ja han 

pres mesures envers aquelles assignatures amb cap alumne matriculat o molt pocs 

alumnes matriculats.  

 

3. Informació i aprovació, si escau, de la memòria d'activitats de la facultat de 

l'any 2018 

El degà presenta de la memòria d’activitats anual en compliment de la normativa vigent. 

Cedeix la paraula a la secretària, la qual assenyala alguns elements del contingut i 
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concreta que la memòria detalla els imports, conceptes i destinataris derivats de les 

convocatòries d’ajuts econòmics de la facultat.   

La doctora Maria Josep Mulet i la doctora Joana Maria Petrus donen l’enhorabona per 

la feina feta i per la informació que aquest document recull.  

No es proposa cap modificació al document presentat. El document de la memòria 

d’activitats de la facultat de l’any 2018 és aprovat per assentiment.  

 

4. Informació i aprovació, si escau, del pressupost ordinari de la facultat de 2019 

El degà detalla la procedència del pressupost disponible, tant ordinari com per a les 

pràctiques. Concreta el finançament per a l’any 2019 i els romanents de l’any anterior. 

Explica que el pressupost de pràctiques de l’any 2018 ha permès concedir totes les 

peticions. 

Seguidament el degà detalla com es proposa que algunes partides del pressupost 

ordinari es mantinguin igual que l’any 2018, que altres augmentin o minvin –si han 

estat innecessàries– i que s’incorpori també una nova partida –acreditació C2 i B2.  

Especifica com l’import previst al pressupost de l’any 2018 per a les activitats 

complementàries a la docència va resultar insuficient. Comenta que, gràcies al lideratge 

de la doctora Marian Amengual, la convocatòria d’ajuts per a l’examen de nivell C2 

d’anglès per a l’alumnat d’Estudis Anglesos ha estat un èxit, i raona la nova proposta 

d’una nova convocatòria d’ajuts per a l’acreditació de nivell B2 d’anglès per a tot 

l’alumnat de la facultat (a excepció del d’Estudis Anglesos).  

El degà especifica que la reducció de les despeses d’infraestructures del pressupost de la 

facultat –traslladades a càrrec del centre– és resultat de la bona gestió del senyor 

Domènec Garcies, a qui expressa l’agraïment. 

	  

Proposta de pressupost de la Facultat de Filosofia i Lletres.  

Any 2019 

Ingressos 

Pressupost ordinari 2019 31.049, 13 € 

Incorporacions d’exercicis anteriors 
2.237,01 € 

Total disponible. Pressupost ordinari 
33.286,14 € 
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Proposta de despeses del pressupost ordinari 

Concepte Quantitat 

1. Biblioteca 3.000 €  

2. Viatges i representació  1.000 € 

3. Infraestructures, despeses web i fons 

de contingència  

6.486,14 € 

4. Material d’oficina i copisteria 1.000 €  

5. Ajuts complementaris a la docència  

(2n semestre del curs 2018-19) 

6.800 €  

6. Ajuts complementaris a la docència  

(1r semestre del curs 2019-20) 

6.800 € 

7. Ajuts a les iniciatives d’estudiants i 

ajuts a la inscripció a congressos per 

a alumnes (2n semestre del curs 

2018-19) 

700 €  

8. Ajuts a les iniciatives d’estudiants i 

ajuts a la inscripció a congressos per 

a alumnes (1r semestre del curs 

2019-20) 

700 € 

9. Activitats culturals no imputables a 

altres epígrafs 

600 € 

10. Ajuts a l’alumnat de mobilitat 

(nacionals o internacionals per mitjà 

de programes oficials, curs 2018-19) 

4.200 € 

11. Ajudes a l’acreditació C2 d’alumnes 

d’anglès i B2 d’alumnes d’altres 

graus  

2.000 € 

 

 

Pressupost de pràctiques: 

Pressupost de pràctiques 2019 33.808,20 € 

Incorporacions de pràctiques d’anys anteriors 12.454,06 € 

Total disponible. Pràctiques 46.262,26 € 
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Torn obert de paraules pel que fa al pressupost:  

La doctora Joana Maria Petrus manifesta els seus dubtes pel que fa a l’ajut a 

l’acreditació del nivell B2 d’anglès, atès que els alumnes disposen de diverses vies per 

acreditar aquest nivell d’idioma. El degà especifica que la UIB no pot acreditar idiomes, 

tan sols fa el reconeixement d’un nivell idiomàtic, i que per aquesta raó la proposta és 

recórrer a una entitat externa que estigui capacitada per emetre una acreditació que sigui 

útil fora de la UIB. La doctora Marian Amengual especifica que aquesta proposta 

compta amb el suport i part de finançament aconseguit amb un pla pilot de la campanya 

d’internacionalització de la UIB. També que aquesta proposta segueix la recomanació 

de la CRUE de facilitar aquesta acreditació, per tal de promoure la mobilitat 

interuniversitària i l’accés al món laboral. Detalla, a més, el procediment que se seguiria, 

amb un breu curs preparatori a l’examen, amb l’entitat externa British Council. 

El doctor Jaume Guiscafrè manifesta la seva sorpresa que els graduats d’Estudis 

Anglesos no rebin automàticament l’acreditació idiomàtica del nivell C2 d’anglès. La 

doctora Amengual confirma aquesta realitat. El degà especifica que una llei estatal 

determina quins òrgans tenen capacitat per acreditar idiomes.  

La doctora Joana Maria Petrus planteja, en un context de lliure competència, per què 

s’opta pel British Council, havent-hi altres entitats que acrediten idiomes. El degà 

informa que al alumnes que obtinguin el B2 acreditat per una altra entitat també se’ls hi 

abonarà la mateixa quantitat que els que siguin acreditats pel British Council. 

La proposta de pressupost és aprovada per assentiment. 

 

 

 

5. Informació i aprovació, si escau, de la proposta de premis extraordinaris de final 

d’estudis del curs 2017-18 

A petició del degà, la secretària exposa que als serveis administratius s’ha verificat la 

nota de mitjana competitiva de l’alumnat que compleix les condicions per optar al premi 

extraordinari de final d’estudis de grau del curs 2017-18.  

Els alumnes proposats per a premi extraordinari el curs 2017-18 són els següents:   

 

- Grau d’Estudis Anglesos: Antònia Caldentey Gelabert 8,93  

- Grau de Filosofia: Deserta —     

- Grau de Geografia: Pere Rotger Amengual 8,51     
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- Grau d’Història de l’Art (pla 2014): Deserta —     

- Grau d’Història de l’Art (pla 2009): Marta de Castro Bordoy 8,55 - 

Grau d’Història: Marina Castillo Fuentesal 9,01 

- Grau de Llengua i Literatura Catalanes: Maria Palmer Clar 8,69  

- Grau de Llengua i Literatura Espanyoles: Deserta — 

- Grau de Treball Social: Deserta - — 

 

Seguidament la secretària comenta que els quatre premis deserts pertanyen a graus amb 

alumnes amb una nota mitjana superior a 8 però inferior a 8,5.  

El senyor Gabriel Bibiloni apunta que seria interessant disposar de dades per saber com 

ha afectat les mitjanes acadèmiques dels estudiants el canvi de plans antics al grau. 

Indica que tal vegada es pugui plantejar aquest interès a la Comissió Acadèmica.  

El degà indica que els últims anys de llicenciatura hi havia també premis d’estudis que 

quedaven deserts. I indica, a més, l’efecte negatiu del pla Bolonya en algunes 

assignatures pel que fa al nombre excessiu de treballs. Es declara preocupat pel que fa a 

la inflació de microactivitats en algunes assignatures. 

El doctor Joan Estrany recorda com la normativa del premi extraordinari de final 

d’estudis es va canviar amb la implantació del grau, i que tanmateix s’han de considerar 

altres variables externes, i indica que hem de ser conscients que potser el nivell 

acadèmic dels estudiants ha davallat. També assenyala la voràgine de treball de 

l’alumnat. 

El doctor Jaume Garau també incideix en el fet que l’alumnat no té temps d’assumir els 

coneixements.  

La proposta de premis extraordinaris del curs 2017-18 és aprovada per assentiment. 

 

6. Informació i aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels membres de 

les comissions de garantia de qualitat i de reconeixement i transferència de crèdits 

A petició del degà, la secretària explica que els canvis en les comissions són 

conseqüència, majoritàriament, de la necessària renovació dels estudiants que acaben 

els estudis i d’actualitzar la representació del personal d’administració i serveis.  

Comissions de garantia de qualitat (CGQ) 

(CGQ) ESTUDIS ANGLESOS: 
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Responsable: Marian Amengual Pizarro 

PDI: Patrícia Bastida Rodríguez, José Igor Prieto Arranz 

PAS: Laura Coll Borràs 

Alumna: Marina Caldés Contreras 

(CGQ) FILOSOFIA: 

Responsable: Joan Lluís Llinàs Bégon 

PDI: Juan Bautista Bengoechea Cousillas, Joan González Guardiola 

PAS: Ana M. Martínez Arenas 

Alumne: Daniel García Giménez 

 

(CGQ) HISTÒRIA DE L’ART: 

 

Responsable: Miquel Àngel Capellà 

PDI: Sebastiana Sabater Rebassa, Maria Magdalena Brotons Capó, Antònia Juan Vicens. 

PAS: Francesca Amengual Reus 

Alumna: Maria Antònia Grimalt Bosch 

 

(CGQ) HISTÒRIA: 

 

Responsable: Miquel Deyà Bauzà 

PDI: Daniel Albero Santacreu, Manuel Calvo Trias, Inés Calderón Medina (suplent), Antoni 

Marimon (suplent) 

PAS: Francesca Amengual Reus 

Alumne: Antoni Bonet Robeta 

 

(CGQ) LLENGUA I LITERATURA CATALANES: 

 

Responsable: Lluís Barceló i Coblijn 

PDI: Damià Pons Pons, Mercè Picornell Belenguer 

PAS: Virgínia Ramon Álvarez 

Alumne: Pere Garau Borràs 

 

(CGQ) LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES:  

Responsable: Catalina Monserrat Roig 

PDI: Andrés Enrique Arias, Carlota Vicens Pujol, Assumpció Rost Bagudanch 
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PAS: Laura Coll Borràs 

Alumne: Óscar Merino Marchante 

(CGQ): GEOGRAFIA: 

Responsable: Hugo Capellà Miternique 

PDI: Joana M. Petrus Bey, Joan Estrany Bertos, Miquel Grimalt Gelabert 

PAS: Virgínia Ramon Álvarez 

Alumne: Marc Fuster Uguet 

 

(CGQ) TREBALL SOCIAL: 

 

Responsable: Joana Maria Mestre Miquel 

PDI: Maria Antònia Carbonero Gamundí, M. del Carmen Touza Garma, Josep Francesc 

Campos Vidal 

PAS: Ana M. Martínez Arenas 

Alumna: Maria Victòria Jaume Seguí 

Comissions de reconeixement i transferència de crèdits (CRiTC) 

ESTUDIS ANGLESOS: 

President/a: Amengual Pizarro, Marian  

Secretari/ària: Fresno Calleja, Paloma  

1r vocal: Salazar Noguera, Joana  

2n vocal: Prieto Arranz, José Igor  

3r vocal: Garcies Gomila, Domènec 

4t vocal: Caldés Contreras, Marina 

HISTÒRIA: 

President/a: Albero Santacreu, Daniel 

Secretari/ària: Calderón Medina, Inés  

1r vocal: Calvo Trias, Manuel  

2n vocal: Marimon Riutort, Antoni  

3r vocal: Garcies Gomila, Domènec 

4t vocal: Mendoza Peña, Iván 

 

HISTÒRIA DE L’ART: 
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President/a: Capellà Galmés, Miquel Àngel  

Secretari/ària: Brotons Capó, Maria Magdalena  

1r vocal: Hernández Barbosa, María Sonsoles  

2n vocal: Cerdà Garriga, Magdalena  

3r vocal: Garcies Gomila, Domènec 

4t vocal: Grimalt Bosch, Maria Antònia 

 

LLENGUA I LITERATURA CATALANES: 

 

President/a: Barceló i Coblijn, Lluís  

Secretari/ària: Mesquida Cantallops, Joan Antoni  

1r vocal: Mas Vives, Joan  

2n vocal: Melià Garí, Joan  

3r vocal: Garcies Gomila, Domènec 

4t vocal: Garcia Juan, María Inés 

 

LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES: 

 

President/a: Monserrat, Catalina 

Secretari/ària: Rost Bagudanch, Maria Assumpció  

1r vocal: Miquel Franco, Ruth  

2n vocal: Dos Anjos Pereira, M. Lourdes  

3r vocal: Garcies Gomila, Domènec 

4t vocal: Chillón Serrano, Iván 

 

GEOGRAFIA:  

 

President/a: Capellà Miternique, Hugo 

Secretari/ària: Ordinas Garau, Antoni  

1r vocal: Garcia Garcia, Cels 

2n vocal: Grimalt Gelabert, Miquel  

3r vocal: Garcies Gomila, Domènec 

4t vocal: Cañellas Ramis, Miquel 

 

TREBALL SOCIAL:  
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President/a: Mestre Miquel, Joana Maria 

Secretari/ària: Oliver Perelló, Miquel Àngel  

1r vocal: Campos Vidal, J. Francesc 

2n vocal: Cardona Cardona, Josefa  

3r vocal: Garcies Gomila, Domènec 

4t vocal: Jaume Seguí, Maria Victòria 

 

FILOSOFIA: 

 

President/a: Llinàs Bégon, Joan Lluís 

Secretari/ària: Sanz Merino, Noemí 

1r vocal: Casadesús Bordoy, Francesc Josep 

2n vocal: Miquel Novajra, Alexandre Nicolau 

3r vocal: Garcies Gomila, Domènec 

4t vocal: García Giménez, Daniel 

La proposta de les comissions de garantia de qualitat i de les comissions de 

reconeixement i transferència de crèdits és aprovada per assentiment. 

7. Assumptes de tràmit 

Per indicació del degà, la secretària presenta les dues sol·licituds que s’han rebut de 

propostes d’activitats per al reconeixement de crèdits (Acord normatiu 11123, del dia 19 

de setembre de 2014, FOU núm. 405): 

- La proposta de Miquel Josep Deyà Bauzà en relació amb el cicle de conferències 

Filipines-Espanya: 120 aniversari del setge de Baler. 

- La proposta de Pere Fullana Puigserver en relació amb les I Jornades Societat i 

Església des d’una Perspectiva Històrica: Memòria democràtica i Església. 

S’aproven per assentiment les propostes. 

 

8. Torn obert de paraules 

- La doctora Marian Amengual exposa la problemàtica derivada de l’escassa 

participació de l’alumnat en les enquestes sobre la tasca docent, i proposa la 

conveniència que les enquestes es duguin a terme a l’aula. El degà s’hi mostra favorable, 

i destaca la necessitat que el Rectorat hi destini el finançament necessari.  

- La doctora Joana M. Petrus precisa el malestar del professorat que es troba indefens 

davant certes opinions personals, fins i tots obscenes, que membres de l’alumnat 
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exposen anònimament a les enquestes. Indica que com a Síndica de Greuges va 

recomanar que s’eliminàs l’apartat d’opinions anònimes. El senyor Bibiloni indica que 

s’hauria d’actuar en aquests casos en què se sobrepassen els límits a causa de l'anonimat. 

El doctor Miquel Àngel Capellà proposa que aquest apartat del qüestionari sigui pautat, 

i comenta que s'hi haurien de filtrar les respostes.  

- El doctor Jaume Garau comenta la problemàtica dels alumnes que copien durant els 

exàmens fent servir mitjans electrònics com els rellotges i els telèfons mòbils. El degà 

contesta que s'estudiaran les possibilitats, com ara disposar de rellotges a l'aula. 

- El doctor Miquel Àngel Capellà exposa la manca de respostes i d'informació del 

SEQUA quan s'elaboren els informes anuals de seguiment dels estudis, i argumenta la 

necessitat de trobar-hi solucions efectives. El degà es compromet a exposar aquesta 

situació a la Comissió Acadèmica i al Consell de Govern. 

 

I, no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió. De totes les quals coses, 

com a secretària, don fe. 

 

 

Isabel Escandell  

Secretària de la Facultat de Filosofia i Lletres  


