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ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT   
CELEBRADA EL DIA 2 DE DESEMBRE DE 2015. 

 
 
Comença la reunió a la Sala d’Actes de la FIB a les 12:15 hores amb el següent Ordre del 
Dia: 
 
Ordre del Dia: 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 
2. Afers de tràmit. 
3. Informe de l’Equip. 
4. Sanció, si escau, de l’informe de gestió del curs 2014/2015 presentat per la 

degana. 
5. Presentació i aprovació, si escau, de l’Autoinforme d’Acreditació de les 

Titulacions GEI, MEI, MIRI i MAI.   
6. Aprovació, si escau, de la delegació de la funció w (Aprovar la proposta de 

pressupost anual de funcionament que li correspon) de la Junta de Facultat a la 
Comissió Permanent.  

7. Torn obert de paraules.  
 

 
 
Membres de la Junta assistents: 
 
PDI: 
Abad Soriano, Mª Teresa 
Abelló Gamazo, Alberto 
Alquézar Mancho, René 
Àlvarez Faura, Carme 
Andújar Gran, Carlos 
Aranda López, Joan 
Ayala Martínez, Claudia 
Barceló Ordinas, Jose Mª 
Berbegal Mirabet, Jasmina 
Blesa Aguilera, Mª José 
Burgués Illa, Xavier 
Cabellos Aparicio, Albert 
Casanovas Garcia, Josep  
Castell Ariño, Núria/degana 
Chica Calaf, Antonio 
Cobo Valeri, Erik 
Cruz Díaz, Josep-Llorenç 
Delgado Mercè, Jaime 
Domingo Pascual, Jordi 

Fernández Jiménez, Agustín 
Fernández Ruzafa, Josep 
Fonseca Casas, Pau 
Frigola Bourlon, Manel 
Gibert Oliveras, Carina 
Gil Martín, Joan Carles  
González Tallada, Marc 
Grau Gotés, Maria Àngela 
Guardia Manuel, Elvira 
Llinàs Audet, Xavier 
Llosa Espuny, Josep 
Martín Rull, Enric X. 
Martínez Sáez, Fernando 
Maureso Sánchez, Montserrat 
Mayol Sarroca, Enric 
Mazzanti Castrillejo, Ferran 
Montero Mercadé, Lídia 
Mora Giné, Mercè 
Nebot Castells, M. Àngela 
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Nonell Torrent, Ramon/secretari acadèmic 
Oliveras Llunell, Albert 
Pajuelo González, Alejandro 
Pastor Collado, Juan Antonio 
Pelechano Gómez, Nuria 
Rius Carrasco, Roser 
Rodríguez Carbonell, Enric 
Rodríguez Hontoria, Horacio 
Romero Merino, Enrique 
Romero Moral, Oscar 

Sabaté Garriga, Ferran 
Sànchez Marrè, Miquel 
Sancho Samsó, Maria Ribera 
Sardà Ferrer, Joan 
Serna Iglesias, Mª José 
Sesé Castel, Gemma 
Soler Cervera, Antonia 
Teniente López, Ernest 
Urpí Tubella, Toni 
Vallés Fuente, Borja 

 
 
PAS: 
Alcalà Val, Carme 
Arancón Lerma, Mª Cruz 
Brenot Rency, Christine  
Casas Casademunt, Anna 
Cuatrecasas Capdevila, Marta 

Diéguez Pérez, José Manuel 
Gómez González, Toñi 
Martín Santiago, Rosa Mª 
Murillo Barranco, Carme 
Obiols Vives, Albert 

 
 
ESTUDIANTAT: 
Adán Navarro, Alejandro 
Benabarre Igón, David 
Cavero Cahis, Mario 
Di Marco Lestar, Lucía 

Díez Garrido, Gonzalo 
Igelmo Amorós, Laia 
Larrosa Costarrosa, Daniel 
Motger de la Encarnación, Joaquim 

 
 

 
 
Membres de la Junta que s’excusen: Pere Abraham Mengual, Carlos Álvarez Martínez, 
Ramon Canal Corretger, Antonio Cañabate Carmona, Anna de Mier Vinué, Daniel Jiménez 
González, Carme Quer Bosor i Eva Salvador Arnau.  
 
 
Membres de la Junta que no assisteixen ni s’excusen: Jordi Boronat Medico, Claudio 
Nicolás Díaz Pino, Marc Gallofré Ocaña, Carlos García Calatrava, Javier Larrosa Bondia, 
Antonio Benito Martínez Velasco, Leandro Navarro Moldes, Isabel Navazo Alvaro, Marcel 
Olsina Portell, Arnau Sangrà Rocamora, Fermín Sánchez Carracedo, Marina Sauca Ortiz i 
Àlvar Vinacua Pla. 
 
 
Assistents no membres de la Junta: Merche Bombín, Miquel Codina i Ricard Gavaldà.  
 
La degana dóna la benvinguda als membres de la Junta de Facultat; remarca que és la 
Junta renovada i comenta que li sap greu que hagin quedat vacants de l’Estudiantat. 
 
El secretari demana d’incloure un nou punt en l’Ordre del Dia: 3bis. Presentació i 
aprovació, si escau, del document “Memoria para la solicitud de verificación” del Grau 
interuniversitari en Bioinformàtica. 
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La Junta de Facultat hi assenteix per consens.  
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 
 
S’aprova per consens l’acta de la Junta de Facultat del dia 18 de març de 2015. 
 
 
2. Afers de tràmit. 
 
No n’hi ha cap.  
 
 
3. Informe de l’Equip. 
 
La degana comenta el document annex 1 (Informe de l’Equip).  
Hi remarca tot el següent. 
 
- Nou membre de l’Equip Deganal: Albert Cabellos, a qui agraeix l’acceptació del càrrec 

de vicedegà de relacions institucionals i internacionals; la degana agraeix la feina 
realitzada per Josep Ramon Herrero.    

 
 
Estructura de l’Informe: 
 Informació Acadèmica. 
 Acreditació / Qualitat. 
 Projecció Internacional. 
 La comunitat FIB. 
 FIB i entorn social. 
 Recursos. 
 

 
Informació Acadèmica 

• Grau en Enginyeria Informàtica 
- Nou accés GEI curs 2015-16  
- Fase inicial GEI 
- Organització acadèmica 2015-16 
- Resultats assignatures obligatòries GEI curs 2014-15 (2); la degana 

remarca que a l’últim quadrimestre, per primera vegada, totes les 
assignatures tenen un percentatge d’aprovats superior al 50%   

- Resultats assignatures obligatòries d’especialitat GEI curs 2014-15 (2) 
- Dades TFG i especialitats GEI. Curs 2014-15 i matrícula 2015-16 Q1 
- Millores en la implementació del GEI 

• Estudiantat matriculat 15/16 
• Extinció de les Enginyeries Tècniques (pla 2003); hi ha 53 matriculats en 

Enginyeria Informàtica 
• Màsters (MEI, MIRI, MAI) 

- Admissió, procedència, graduació 
- Nova pàgina de promoció    

• Màsters internacionals i d’altres  
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- Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària traspassat per 
l’ICE 

• Protocols, normatives i nou Grau (Bioinformàtica) 
 
 

Acreditació / Qualitat 
• Qualitat 

- Seguiments  
• Acreditacions 

- CAI 
- Propera visita CAE 

• Enquestes 
- Participació en les enquestes sobre l’activitat docent del professorat i 

sobre assignatures 
- Enquestes acreditació 

 
 
Projecció Internacional  

• Acords i dobles titulacions 
• Visites 
• Diverses col·laboracions 
• Mobilitat  

 
La comunitat FIB  

• PDI  
- La degana felicita Salvador Roura pel Premi de Qualitat en la Docència 

Universitària del Consell Social UPC 
• PAS 

-  Manca de cobertura de places 
• Estudiantat  

- Premis; la degana felicita les persones premiades 
- DEFIB 

• Programa talent 
• Actes 
• Reunions (Junta de Facultat, Comissió Permanent) i eleccions 
• Campus Nord 

 
FIB i entorn social   

• FIB Alumni; la degana remarca que hi ha dades actualitzades respecte del 
document penjat al Racó 

• Diverses participacions 
• Convenis de Cooperació Educativa 
• Rànking everis  

 
Recursos 

• Captació 
• Gestió 
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S’obre un torn de paraules 
Hi intervenen: José Mª Barceló (màsters; absentisme de l’estudiantat degut a avaluacions), 
David Benabarre (DEFIB i relació amb l’Equip; acreditació d’anglès; possible ampliació 
de les revaluacions) i Alejandro Adán (acreditació d’idioma; abandonament en 
l’estudiantat; problemes econòmics en l’estudiantat; captació de recursos). 
 
La degana contesta i comenta les intervencions; remarca la possibilitat de la versió dual del 
MEI. 
    
Hi ha un cert debat sobre el període d’avaluació. 
 
La degana comenta que és un tema que es pot portar a la CAGEI. 
  
La degana comenta que el tema de les revaluacions també es pot tractar a la CAGEI.   
 
3bis. Presentació i aprovació, si escau, del document “Memoria para la solicitud de 
verificación” del Grau interuniversitari en Bioinformàtica. 
 
La degana explica el Grau interuniversitari en Bioinformàtica; remarca que s’ha convidat 
Ricard Gavaldà per si cal fer aclariments.  
 
La degana comenta aspectes d’aquest Grau: 

- Coordina UPF 
- Participants: UPF, UB i UPC 
- Centre UPC: FIB/FME? 
- En anglès 
- Preus de titulació privada 
- Gestió des del vicerectorat d’ordenació acadèmica UPC amb una 

comissió acadèmica específica 
 
La degana detalla aspectes de com ha anat el procés. 
 
La degana presenta la Memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales 
d’aquest Grau en Bioinformàtica (annex 2). 
 
Ricard Gavaldà comenta la problemàtica de la tria de professorat expert; es disculpa si la 
tria no ha estat del tot adequada. 
 
Ricard Gavaldà en mostra prou content de com ha quedat la memòria.  
 
La degana comenta que seguirà demanant que no surti un grau com si només fos un grau 
UPF. 
 
S’obre un torn de paraules 
Hi intervenen: Albert Rubio (titulació privada), Jordi Domingo (organització i 
administració; creu que no és un gran interuniversitari i li estranya que hi hagi centres que 
vulguin adscriure-se’l), Agustín Fernández (no entén que hagi de passar per Junta), 
Alejandro Adán (titulació privada; detalla aspectes que no lliguen de la memòria; encàrrec 
del professorat), Joan Antoni Pastor (comenta un curs amb organització semblant que ell 
va fer; es pregunta què obtenim a canvi).   
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Hi ha un cert debat sobre la conceptualització de titulació privada.  
 
La degana contesta i comenta les intervencions.  
 
La degana insisteix que el document ha de ser més interuniversitari. 
 
Hi ha un cert debat sobre què hem de votar i què representa votar la memòria. 
 
Finalment: 

A) La degana i el secretari acadèmic, sota la seva responsabilitat, decideixen de no 
posar a votació la memòria perquè no s’ha participat en la seva elaboració.  

B) La Junta de Facultat demana per consens que si la UPC participa en un grau en 
Bioinformàtica, aquest grau sigui adscrit a la FIB. 

C) La Junta de Facultat demana per consens que es clarifiqui el desplegament a la 
UPC d’aquest eventual grau, de manera que sigui un desplegament propi d’un grau 
realment interuniversitari.  

D) La Junta de Facultat manifesta per consens que aquest eventual grau hauria de ser a 
preus públics d’acord amb la regulació oficial de preus.   

 
4. Sanció, si escau, de l’informe de gestió del curs 2014/2015 presentat per la degana. 
 
La degana explica el document Informe de gestió curs 2014/2015 (annex 3); remarca que 
les actuacions concretes estan detallades a l’Informe de l’Equip d’avui i a l’Informe de 
l’Equip de la sessió del 18 de març (adjuntat aquí com a annex 4).  
 
Estructura de l’Informe de gestió: 

- Eix acadèmic 
- Eix internacional 
- Eix acreditació / qualitat 
- Eix comunitat  
- Eix societat 
- Eix recursos 

 
La degana en detalla aspectes. 
 
El secretari explica que a partir d’aquest moment s’aplica l’article 8.1 del Reglament de la 
FIB d’adopció d’acords pels òrgans col·legiats atesa la quantitat de persones presents a la 
reunió (“els acords presos amb una assistència que no arribi a la meitat més un dels membres 
de l’òrgan col·legiat, requeriran consens o un nombre de vots favorables superiors als 4/3 
dels vots desfavorables”). 
 
S’obre un torn de paraules. 
No n’hi ha cap. 
 
S’aprova l’informe per consens.  
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5. Presentació i aprovació, si escau, de l’Autoinforme d’Acreditació de les Titulacions 
GEI, MEI, MIRI i MAI.  Sanció, si escau, de l’informe de gestió del curs 2014/2015 
presentat per la degana. 
 
La degana presenta el procés d’acreditacions i el document annex 5 (Self-assessment report 
for degree programme accreditation). 
 
La Junta de Facultat aprova per consens el document, entenent que hi haurà millores de 
redacció, ampliació de dades i, eventualment, es completaran aspectes per indicació del 
Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ), tot fent confiança a l’Equip en 
aquests sentits.  
 
S’obre un torn de paraules. 
No n’hi ha cap. 
 
 
6. Aprovació, si escau, de la delegació de la funció w (Aprovar la proposta de 
pressupost anual de funcionament que li correspon) de la Junta de Facultat a la 
Comissió Permanent. 
 
La degana explica la situació d’acord amb l’annex 6. 
 
La Junta de Facultat per consens aprova la delegació de la funció indicada.  
 
7. Torn obert de paraules.  
 
Alejandro Adán recorda que es reunirà l’òrgan de gestió del Casal de l’Estudiantat.  
 
 
S’aixeca la sessió a les 15:30  hores. 
 
 
Annexos: 
 
Annex 1: Informe de l’Equip. 
Annex 2: Memoria para la solicitud  de verificación de títulos oficiales (Bioinformática). 
Annex 3: Informe de gestió Curs 2014/2015. 
Annex 4: Informe de l’Equip de la sessió del 18 de març. 
Annex 5: Self-assessment report for degree programme accreditation. 
Annex 6: Aprovació de la modificació de les directrius generals per a l’elaboració dels 

     reglaments d’organització i funcionament dels centres docents.  


