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ACTA  DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT CELEBRADA EL 
DIA 07 DE JULIOL DE 2006 
 
Hi  assisteixen: 
 
Degana: Sancho, Maria R.  Comença la reunió a les 11:39 hores, a la Sala 
Berral, Josep Ll. de Juntes de l’edifici B6, amb el següent Ordre del  
Cañabate, Antonio  Dia 
Cases, Rafel 
Castell, Núria  
Diéguez, José Manuel  1.  Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 
Fernández, Agustín  2.  Afers de tràmit. 
Fernández, Josep     3.  Informe de l’Equip. 
García, Domingo 4.  Debat sobre la interpretació d’un punt del 
Garcia, Jordi      Reglament amb presa, si escau, de decisió. 
Gasset, Albert    5.  Tasques assignades als responsables   
Gavaldà, Ricard        d’assignatures, amb eventual aprovació, si 
Herrada, Enrique         escau. 
Huerta, Víctor    6.  Torn obert de paraules. 
Montero, Lídia 
Murillo, Carme 
Natera, Inés 
Olmeda, Jorge 
Orejas, Fernando 
Pérez, Marta 
Sesé, Gemma 
Tubella, Jordi 
Vinacua, Àlvar 
Secretari: Nonell, Ramon 
 
S’excusen: Robert Nieuwenhuis, Ramon Sangüesa. 
 
La Degana dóna la benvinguda als membres de la Comissió Permanent. 
 
1.- Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 
 
S’aprova l’acta per consens rectificats uns errors bàsicament tècnics.  
 
2.- Afers de tràmit. 
 
Jordi Tubella explica els documents “Introducció a la Lògica” i “Programació I”, 
annexos 1 i 2 respectivament, contextualitzant- los  en el procés normatiu corresponent.  
Explica els canvis proposats en els mètodes d’avaluació. 
 
Es tracta primer Introducció a la Lògica. 
 
Es genera un cert debat. 
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S’aprova per consens el mètode d’avaluació proposat en aquesta assignatura. 
 
Es tracta a continuació Programació I. 
 
Rafael Cases proposa d’eliminar “en hores de laboratori” en el primer punt del mètode 
d’avaluació. 
Núria Castell, en el punt d’”intent de frau”, voldria afegir-hi l’adjectiu demostrat. 
Jordi Tubella explica que sempre que escaigui, òbviament, s’afegirà “segons  la 
normativa UPC” adequant-ho a cada assignatura. 
 
Es genera un cert debat. 
 
Núria Castell proposa justificat en lloc de determinat.  
 
Segueix el debat. 
 
Finalment, s’aprova per consens el mètode d’avaluació proposat en aquesta assignatura 
amb només el canvi d’eliminar “en hores de laboratori”. 
 
Enrique Herrada comenta alguns aspectes de l’apartat d’observacions. 
 
La Comissió Permanent, per consens, elimina la primera observació (“Per tal d’evitar 
errors en els enunciats o en els jocs de proves, i per garantir que els problemes plantejats 
no tenen una dificultat excessiva, cada problema haurà estat resolt prèviament i de 
forma independent per un mínim de dos professors de l’assignatura, en un màxim d’uns 
20 minuts”). 
 
Jordi Tubella aprofita per tal d’informar del nou aplicatiu. 
La Degana agraeix la feina de totes les persones implicades. 
 
Ramon Nonell informa sobre les Comissions de concursos que s’han acordat entre la 
Direcció de la FIB i els Departaments, segons annex 3, des de l’última Comissió 
Permanent. 
 
José M. Diéguez explica un canvi en el Calendari Acadèmic 2006/2007 en els dates de 
la PAU. 
La Comissió Permanent accepta per consens aquest canvi, naturalment. 
(S’adjunta el nou calendari en annex 4).  
 
Ramon Nonell informa que hi ha un darrer afer de tràmit que es tractarà en un punt 
monogràfic del Màster en Tecnologies de la Informació.  
  
Informe de l’Equip. 
 
Jordi Garcia informa de: 

• Procés extraordinari de captació de PFCs. 
            Jordi Garcia agraeix la col·laboració de les diverses persones implicades,  
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            especialment la de Miquel Barceló. 
 
 
 
• Final de quadrimestre (atenent que encara algunes dades no estan preparades). 
• Incidències durant el curs. 

            Marta Pérez manifesta clarament la seva indignació per la suplantació que va  
            haver-hi del delegat d’ALCC. 
            Es genera un cert debat al respecte. 
            La Degana afirma que quan es doni un cas de frau, segurament es crearà un  
            comitè per tal que decideixi i si es convenient ho porti a la Comissió Permanent. 
            Rafel Cases manifesta la seva insatisfacció sobre aquests processos que mai no 
            acaben de ser prou eficaços. 
            La Degana afirma entendre el missatge de la Comissió Permanent en el sentit  
            d’estar alerta en aquests casos. 
 

• Canvi de format en l’assignatura PI: passa de 3T+1L a 2T+2L. 
       Agustín Fernández creu que la decisió hauria d’haver-se pres en Comissió  
       Permanent; prega que en un futur així es faci. 

             La Degana prega que la Comissió Docent i els Caps d’Estudis tinguin la 
             confiança necessària per part de la Comissió Permanent per tal de poder actuar 
             amb eficàcia.  
             Agustín Fernández manifesta que es reserva la seva opinió al respecte. 
 

•  Canvi en les instàncies de PFCs (annex 5). 
             Es genera un cert debat al respecte. 
             La Comissió Permanent proposa que hi hagi alguna assessoria jurídica sobre  
             la renúncia a la propietat intel·lectual. 
             La Degana afirma que ho consultarem. 
 
 La Degana informa que la persona de l’Equip que a partir d’ara serà la responsable del  
 Màster TI és Gemma Sesé, a qui agreix l’acceptació de la responsabilitat. 
 
 Gemma Sesé informa de l’estat del Màster TI, segons documentació projectada. 
 Es reparteix la composició de l’Òrgan Responsable del Màster en TI (annex 6). 
 En un cert moment, Gemma Sesé informa de la proposta de l’Equip dels 
 membres representants de les especialitats: A. Olivé, F. Orejas, M.J. Serna, A. 
 B. Martínez, J. García, J.J. Navarro i A.Urpí.  
 Gemma Sesé informa finalment d’alguns aspectes sobre els altres Màsters que 
  gestiona la FIB. 
 
S’obre un torn obert de paraules sobre els Màsters.  
 
Hi intervenen: Enrique Herrada, per tal de demanar més informació interna; Rafael 
Cases, especialment  preocupat pels grups i l’encàrrec docent; Josep Fernández i 
Antonio Cañabate, que comenten diversos aspectes docents. 
 
La Degana explica amb detall l’estat i els requeriments del procés; recorda que ha 
manifestat la seva indignació pel procés diverses vegades; prega la màxima cooperació; 
assegura que de tot plegat pensa que se’n treurà el màxim possible. 
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Enrique Herrada declara formalment que el treball fet pels responsables i 
representants del Màster TI li sembla molt digne i correcte, inqüestionablement, 
excepte, si de cas, sobre si era necessari de començar el curs 2006/2007. 
 
Sobre aquest punt de quan començar el Màster, es genera un debat concret. 
 
La Comissió Permanent aprova el nomenament dels membres representants 
d’especialitats abans esmentats, després d’assentir, pel fet de ser una decisió sobre un 
col·lectiu de persones, en no usar urna. 
 
Àlvar Vinacua hagués volgut conèixer abans el nom d’aquestes persones. 
El Secretari afirma que havia d’haver estat així i demana disculpes. 
 
Núria Castell informa de: 

• Resum mobilitat 2005/2006. 
• Previsions mobilitat 2006/2007. 
• Setmana d’acollida. 
• Estades grup GeorgiaTech i grup Know Europe. 
• Visites rebudes. 
• Reunió CLUSTER a Estocolm. 
• Visita a Caracas. 

 
Gemma Sesé informa de: 

• Eleccions a  la DAFIB i a l’OASI. 
            La Comissió Permanent felicita les persones de les noves Juntes; i agraeix,  
           naturalment, l’esforç de les persones  sortints.  
 
Víctor Huerta informa de: 

• Obres al B5. 
            La Degana vol agrair al Cercle FIBER el patrocini d’una aula. 

• Preparació dels sistemes per al curs  2006/2007. 
 
Carme Murillo informa de: 

• Plantilla (procés per a TGA i per a Tècnic de suport per a internacionals). 
            La Degana vol agrair la feina del José Manuel Diéguez com a  TGA, quan, de 
            fet, representava assumir dues àrees de treball. 
            La Comissió Permanent assenteix en l’agraïment.  

• 30è Aniversari de la FIB. 
            La Degana agraeix a Carme Murillo que hagi acceptat de ser-ne la 
           Comissionada. 

• Equipament de la Sala d’Actes i de la Sala de Juntes. 
• Guia del professor i Carta de Serveis de la FIB; estat de la Guia i de la Carta. 
• Campanya del 0,7%; la FIB és el centre amb més adhesions. 
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La Degana informa de diversos actes a la FIB, de diverses visites internacionals i de 
diversos nomenaments institucionals. 
 
La Comissió Permanent assenteix en deixar per a la propera Comissió Permanent el 
punt 5 (“Tasques assignades als responsables d’assignatures, amb eventual aprovació, si 
escau”); tanmateix es reparteix la documentació (annex 7) per a la revisió prevista. 
 
 
4.- Debat sobre la interpretació d’un punt del Reglament amb presa, si escau, de 
decisió. 
 
Ramon Nonell explica el document annex 8 sobre els membres substituts dels membres 
titulars de la Comissió Permanent. 
 
Rafel Cases creu que, en qualsevol, cas no és gaire rellevant; tanmateix, creu que hauria 
de ser un òrgan superior a la Facultat que decidís. 
 
Es posa a votació l’obligatorietat o no de ser de la Junta per a les persones substitutes de 
membres titulars. 
 
A favor que les persones substitutes siguin obligatòriament membres de la Junta de 
Facultat:     1 vot 
A favor  que les persones substitutes NO siguin obligatòriament membres de la Junta de 
Facultat:   18 vots 
En blanc:   3 vots 
S’abstenen la resta de persones presents membres de la Comissió Permanent. 
  
S’aprova per tant la no obligatorietat de ser membre de la Junta de Facultat per a les 
persones substitutes dels membres de la Comissió Permanent.  
  
 6.- Torn obert de paraules. 
 
Rafel Cases vol insistir en la necessitat de reduir el número d’estudiants d’entrada; 
ofereix l’ajuda del seu Departament per tal de fer més en aquest sentit. 
 
 
 
 
 
S’aixeca la sessió a les   14:35 hores. 
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Annexos: 
 

1. Introducció a la Lògica. 
2. Programació I. 
3. Comissions. 
4. Calendari 2006/2007. 
5. Canvis en el PFC. 
6. Òrgan Responsable del Màster TI. 
7. Normativa sobre funcions del professor responsable d’assigna tura. 
8. Comissió Permanent (persones substitutes dels membres titulars). 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Addenda: 
En data 26/09/06 s’envia als membres de la Comissió Permanent un mail (annex A1) 
per tal d’eventualment aprovar una proposta de calendari electoral per a la renovació  
dels representants estudiantils a la Junta de Facultat (annex A2). 
 
En no haver-hi cap manifestació en contra, s’entén aprovada la proposta (amb una 
millora que es reflecteix en el Calendari final de l’annex A3 i que els membres de la 
Comissió Permanent varen conèixer amb suficient anterioritat), la qual cosa es 
comunica amb el corresponent mail en data 29/09/06 (annex A4). 
 
Annexos addenda: 
A1 – mail de comunicació de proposta de calendari d’eleccions. 
A2 – calendari proposat d’eleccions estudiants Junta de Facultat. 
A3 – calendari final d’eleccions estudiants Junta de Facultat. 
A4 – mail de comunicació d’aprovació.  
 
 
 
Barcelona, 2 d’octubre de 2006. 


