
 
 
 
 
 
ACTA  DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT CELEBRADA EL 
DIA 9 DE FEBRER DE 2006 
 
Hi  assisteixen: 
 
Degana: Sancho, Maria R.  Comença la reunió a les 11:40 hores, a la Sala 
Arancón, M. Cruz de Juntes de l’edifici B6, amb el següent Ordre del  
Barceló, Miquel Dia: 
Berral, Josep Ll. 
Botella, Pere 
Cañabate, Antonio  1.  Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 
Cases, Rafel  2.  Afers de tràmit. 
Castell, Núria  3.  Informe de l’Equip. 
Cobo, Erik  4.  Modificació, si escau, de Mètodes d’Avaluació 
Diéguez, José Manuel       d’Assignatures. 
Fernández, Agustín    5.  Convocatòria de Junta de Facultat.               
Fernández, Josep 6.  Elecció, si escau, de la Comissió d’Avaluació  
Garcia, Jordi      Acadèmica. 
García, Domingo   7.  Torn obert de paraules. 
Herrada, Enrique   
Huerta, Víctor 
Muntañá, Marc 
Murillo, Carme 
Obiols, Albert 
Pérez, Marta 
Sánchez, Sergio 
Sangüesa, Ramon 
Sesé, Gemma 
Serna, Mª José  
Tubella, Jordi 
Secretari: Nonell, Ramon 
 
 
S’excusa: Toni Cortés. 
 
 
La Degana dóna la benvinguda als membres de la Comissió Permanent. 
 
La Degana expressa el seu condol per la mort d’Albert Prat i Bartés, Director 
del Departament d’Estadística i Investigació Operativa. 
 
Erik Cobo ho agreix. 
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La Degana informa dels canvis en la representació a la Comissió Permanent del  
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics i en la direcció del Departament. 
 
La Degana agraeix la feina de l’actual Comissió Permanent, atès que la propera 
reunió serà ja amb els nous membres. 
 
La Degana comenta la jubilació dels professors Jaume Sistac i Ton Sales.  
 
La Degana agraeix la feina feta per aquestes persones. 
 
1.- Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 
 
S’aprova l’acta per consens. 
 
La Degana proposa un canvi en l’ordre del dia atès el compromís de reunió de Jordi 
Tubella. 
 
La Comissió Permanent hi assenteix per consens. 
 
4.- Modificació, si escau, de Mètodes d’Avaluació d’Assignatures. 
 
Jordi Tubella explica diversos aspectes sobre la Normativa d’Avaluació; explica la 
informació  que es posarà a la web;  informa que aviat estaran tots els mètodes aprovats, 
segurament, per la Comissió Docent. 
 
2.- Afers de tràmit. 
 

• Jordi Tubella explica un canvi de nom en unes assignatures segons annex 1. 
            Marta Pérez ho defensa. 
            Per extensió, el Càlcul del Q0 s’anomenarà Càlcul Q0, proposa Marta Pérez. 

 
            Tot plegat s’aprova per consens. 

 
• Carme Murillo detalla els canvis des de l’última Comissió Permanent en 

l’adscripció de PDI arribats a la FIB segons annex 2. 
       

           Rafel Cases pensa que s’ha de fer una reclamació sobre l’estat dels censos.    
 
           La Comissió Permanent assenteix per consens en demanar a  Secretaria General  
          de tenir actualitzats els censos. *  
          Es genera un cert debat al respecte. 
 
* Aquesta petició, el Secretari Acadèmic de la FIB la va transmetre al Secretari 
General de la UPC en data 14/02/06. 
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• El Secretari  explica les Comissions de places de concurs que hi ha hagut des de 

l’última Comissió Permanent segons annex 3. 
 

• Jordi Garcia defensa la modificació proposada al document  annex 4 sobre 
canvi a la Normativa de PFCs. 

 
            Sergio Sánchez creu que està molt bé, aquesta modificació. 
 
           Pere Botella afirma que seria bo que la Normativa de PFCs es revisés una mica. 
 
           Jordi Garcia  hi assenteix, i assegura que es farà en un futur proper. 
 
            S’aprova per consens la modificació. 
 

• Jordi Garcia defensa el canvi en les limitacions de matrícula posant-lo a 22,5 
            crèdits. 
 
           S’aprova per consens aquest canvi. 

 
3.- Informe de l’Equip. 
 
La Degana informa de: 

• Resultat del 2n. seguiment del component comú de la Planificació Estratègica. 
• Pressupost 2006 (que està ja elaborat i que es portarà a la propera Comissió 

Permanent). 
• Pressió explícita per a les obres en aules al B5 amb enviament de carta al 

Vicerector corresponent. 
• Proposta d’oferta de places: possible reducció de 50 places. 
      Es genera un cert debat al respecte. 
• Catàleg de títols de grau i directrius; informa de la poca informació que hi ha en 

aquest moment; lamenta la lentitud en aquest afer. 
 
Jordi Garcia informa de: 

• Normativa de desvinculació per baix rendiment; detalla les actuacions 
realitzades. 

• Extinció del Pla 91; detalla diversos aspectes. 
      Es genera un cert debat al respecte. 
     La Degana expressa l’agraïment a totes les persones que han ajudat en la 
     defensa del  munt de PFCs  que s’estan llegint. 
• Estat del Màster TI, amb tota la incertesa que hi ha en l’afer a la UPC. 

Es genera un cert debat al respecte. 
• Nous aplicatius afegits al Racó. 
      Es genera un cert debat al respecte. 
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Jordi Tubella informa de: 

• Rendiment en FS i Q0, fetes les Comissions Curriculars. 
       Es genera un cert debat al respecte. 
• ECTS label; s’informa dels idiomes amb què s’ha de mantenir la informació; 

l’Equip, òbviament, demanarà l’ajuda dels Departaments. 
 
Atès que Jordi Tubella ha de marxar s’obre un torn de paraules. 
 
Marc  Muntañá pregunta per les tutories. 
 
Jordi Tubella explica l’estat de la situació i que al final de curs es farà una valoració. 
 
Jordi Garcia informa de: 

• Campanya del 0.7, que té una alta participació. 
• Procediment de compensació segons Normativa UPC i corresponents 

recomanacions de la Comissió Docent. 
     Es genera un cert debat al respecte. 
     La Comissió Permanent es mostra favorable, per consens, a les recomanacions 

           de la Comissió Docent. 
• Resultat de les Comissions Curriculars, tot detallant la problemàtica de les notes 

            fronteres. 
 
El Secretari informa de:  

• Junta Electoral de la Facultat, formada per: Conrado Martínez, Rosa Anglès,  
Erik Cobo,  Iñaki Pueyo Díaz i ell mateix. 

• Eleccions  Rector. 
• Eleccions Comissió Permanent; informa de la problemàtica de si les persones 

substitutes han de ser membres de la Junta; assegura que d’entrada ho ha 
estructurat tot sense aquest requisit atenent bàsicament el bon funcionament i el 
que sempre s’havia fet; assegura que portarà el tema en una propera Comissió 
Permanent per tal de ser discutit i eventualment votat i que per a aquesta ocasió 
reunirà la Junta Electoral avui mateix amb la proposta justament de tractar-ho en 
una futura Comissió Permanent i de, per ara, fer prevaler el que es va dir en la 
convocatòria i que no exigia el requisit. 

 
     Rafel Cases respecta l’opinió del Secretari però pensa que, d’acord amb la  
     naturalesa de la Comissió Permanent, les persones substitutes també haurien de  
     ser membres de la Junta; no creu que sigui adequat portar-ho a Junta Electoral 
     ni a  Comissió Permanent;  hauria de ser qui correspongui de la UPC que 
     decidís. 

 
          Josep Fernández comenta alguns aspectes al respecte de la problemàtica. 
 
          Erik Cobo avança que, com a membre de Junta Electoral, recolzarà la proposta 
          d’ara seguir endavant i de posteriorment portar-ho a Comissió Pemanent. 
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          Agustín Fernández troba perfecta la interpretació del Secretari; afirma que el  
          Reglament no ens ha d’evitar de fer el que està bé. 
          
          Pere Botella detalla que ell, en posar el seu substitut, agafava com a referència el 
          mail enviat pel Secretari. 
 
          Víctor Huerta recolza el Secretari i les paraules d’Erik Cobo. 
           
           Rafel Cases explica que està en contra de la interpretació que el Secretari fa  
           però que és partidari del mecanisme de substitucions. 
 
          La Comissió Permanent assenteix per majoria en portar el tema a la Junta  
          Electoral i que si la Junta  no pogués reunir-se, el Secretari prengués la decisió. 
 
Núria Castell informa de: 

• Xifres mobilitat. 
• Programes Vulcanus, Unitech i Sicue-Sèneca. 
• Setmana d’acollida i Planeta FIBer. 
• Visites rebudes. 
• Visites a Gatech i Dallas. 
• Propera estada Gatech. 
• Proper Know-Europe. 

 
Gemma Sesé informa de: 

• Setmana de la Ciència. 
• Fira d’associacions i altres aspectes sobre les associacions. 

                  L’Equip agraeix la feina de les persones involucrades en les associacions, 
                sobretot dels membres de les seves Juntes. 

• Fòrum de les Tecnologies de la Informació. 
• Sessions Informatives adreçades a estudiants de Batxillerat i de Cicles. 
• Saló de l’Ensenyament. 
• Acte Acadèmic 2006. 
• Problemàtica dels canons amb recollida de signatures. 

                 Gemma Sesé agraeix la col·laboració de tothom. 
 
Víctor Huerta informa de: 

• Aula Sun Microsystems. 
                 Víctor Huerta agraeix l’assistència a la inauguració.  

• Donació de Sun Microsystems. 
• Nova plataforma tecnològica per al Racó. 
• Nou router CISCO. 
• Nou servidor UNIX. 
• Aturada del serveis els dies 10 i 11 d’abril de 2006. 
• Concurs de remodelació dels espais del mòdul B5 
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 Erik Cobo agraeix a  l’Equip tota la feina feta. 
 
 
 
 
 5.- Convocatòria de Junta de Facultat. 
 
 S’aprova per consens segons annex 5. 
 
 6.- Elecció, si escau, de la Comissió d’Avaluació. 
 
 El Secretari explica en detall el procediment. 
 
Es procedeix a la votació d’elaboració de candidatura PDI segons paperetes en annex 6. 
 
Escrutini: 
 
Paperetes emeses:   21 
Paperetes nul·les:      0 
Paperetes en blanc:   1 
    
Carme Àlvarez       2 vots  
Josep Cabré       18 vots 
Agustín Fernández      19 vots 
Antonio González     13 vots 
Jordi Martí      10 vots 
Ernest Teniente     18 vots 
 
Queden per tant triades per a la candidatura definitiva PDI les següents persones: J. 
Cabré, A. Fernández, A. González, J. Martí i E. Teniente. 
  
Es procedeix a votar la ratificació de les candidatures definitives (PDI i Estudiantat, 
aquesta formada per Josep Nadal i Marc Oriol, segons annex 7) segons paperetes en  
annex 8.  
 
Escrutini: 
 
Paperetes emeses:   21  
Paperetes nul·les:      3 
Paperetes en blanc:   0  
 
Favorables a les candidatures : 17 vots 
No favorables:     1 vot 
              
S’aproven doncs les candidatures definitives. 
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7.- Torn de paraules. 
 
Agustín Fernández demana d’emetre amb promptitud els acords de la Comissió 
Permanent. 
 
La Comissió Permanent hi assenteix i el Secretari s’hi compromet. 
 
L’Equip agraeix la feina dels membres sortints.   
 
 
 
S’aixeca la sessió a les   14:20 hores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexos: 
 

1. Mail de proposta de canvi de nom. 
2. Professors Assignats a la FIB. 
3. Comissions fetes. 
4. Propietat intel·lectual en PFCs. 
5. Convocatòria reunió. 
6. Elaboració de candidatura definitiva PDI. 
7. Candidatura definitiva CAA de PDI i Estudiantat. 
8. Vot favorable a candidatura definitiva PDI i Estudiantat. 
 

 
 

 
 
 


