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ACTA  DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT CELEBRADA EL 
DIA 11 D’OCTUBRE DE 2006 
 
Hi  assisteixen: 
 
Degana: Sancho, Maria R.  Comença la reunió a les 11:12 hores, a la Sala 
Aluja, Tomàs  de Juntes de l’edifici B6, amb el següent Ordre del 
Ametller, Lluís  Dia: 
Berral, Josep Ll.  
Cañabate, Antonio   
Cases, Rafel 1.  Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 
Castell, Núria 2.  Afers de tràmit. 
Cobo, Erik  3.  Informe de l’Equip. 
Diéguez, José Manuel  4.  Aprovació, si escau, de convocatòria de Junta 
Fernández, Agustín       de Facultat. 
Fernández, Josep  5.  Tasques assignades als responsables    
Garcia, Jordi      d’assignatures, amb eventual aprovació, 
Gasset, Albert         si escau. 
Gavaldà, Ricard   6. Torn obert de paraules. 
Herrada, Enrique    
Huerta, Víctor     
Larriba, Josep  
Murillo, Carme 
Natera, Inés 
Nieuwenhuis, Robert  
Orejas, Fernando 
Pérez, Marta 
Sesé, Gemma 
Tubella, Jordi 
Vinacua, Àlvar 
Secretari: Nonell, Ramon 
 
S’excusa: Ramon Sangüesa. 
 
La Degana dóna la benvinguda als membres de la Comissió Permanent. 
 
La Degana comenta i lamenta la defunció de Lluís Valentín, professor del  
Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. La Comissió Permanent 
expressa el seu condol.  
 
La Degana informa de la incorporació del professor Tomàs Aluja com a vicedegà 
de Relacions amb les Empreses; la Degana agraeix tota la feina que ha realitzat com a 
anterior vicedegà Ramon Sangüesa. 
 
La Degana felicita  Mateo Valero pels premis rebuts (Premio Nacional de  
Investigación “Leonardo Torres Quevedo” en Ingeniería del Ministerio de Educación y  
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 Ciència i XVII Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació de la 
 Generalitat de Catalunya). 
 
1.- Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 
 
S’aprova l’acta per consens amb un canvi bàsicament tècnic a la pàgina 4.  
 
2.- Afers de tràmit. 
 
El Secretari informa de les Comissions de Concursos (annex 1) i de les  altes a 
l’aplicatiu Prisma (annex 2) que hi ha hagut des de l’anterior Comissió Permanent 
 
Es genera un cert debat sobre les altes; el Secretari en pren nota tot indicant que des de 
la Facultat es pot donar d’alta a l’aplicatiu Prisma (sempre que la persona  ja estigui a la 
base UPC) i que el que és normatiu és d’informar de les altes efectives a l’aplicatiu  que 
hi ha hagut  fins a l’actual reunió de la Comissió Permanent des de l’anterior reunió; 
però que en qualsevol cas això no són altes censals perquè els censos els proporciona 
Rectorat, i que tot plegat no deixa de ser problemàtic; demana la col·laboració dels 
Departaments a l’hora de cursar correctament els procediments i d’estar-hi a sobre. 
 
La Degana, finalment, afirma que sempre es donarà d’alta a efectes Racó, però que 
igualment això és problemàtic perquè no és cap alta oficial. 
 
 
3.-Informe de l’Equip. 
 
La Degana informa de l’evolució de la demanda en l’opció  dels estudis d’informàtica a 
Catalunya segons documentació projectada. 
 
Durant l’exposició es generen certs debats,  interessants i molt participats; diverses 
persones es manifesten a favor de baixa r substancialment l’oferta de places.  
 
La Degana informa del document del Ministerio “Propuesta de Organización de las 
enseñanzas universitarias en España” segons documentació projectada. 
 
Es genera novament un debat. 
 
Jordi Tubella informa de l’inici del curs: 
Evolució de matrícula, mesures preses (sobretot quant a QO), concentració dels parcials 
en els dies no lectius 6 i 7 de novembre, Pla d’Acció Tutorial. 
 
Jordi Tubella agraeix la col·laboració de tothom. 
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Gemma Sesé informa de l’inici de curs del Màster en Tecnologies de la Informació. 
 
Gemma Sesé agraeix la feina del professorat que ha fet possible iniciar la impartició 
de les assignatures. 
 
Gemma Sesé informa i comenta la normativa de permanència del Màster  (aprovada per 
l’Òrgan Responsable el 9 d’octubre i segons annex 3). 
 
    Fernando Orejas pregunta si les normatives de permanència no són competència 
    del Consell Social. 
 
    La Degana afirma que no és aquest el missatge rebut de la UPC: s’ha fet la  
    normativa perquè la UPC ho ha impel·lit.  
 
    Es genera un cert debat menor. 
 
Jordi Garcia ens informa de l’extinció del Pla 91. 
 
Es genera un cert debat sobre els estudiants als quals només els falta el PFC. 
 
Núria Castell informa de: 

• Xifres de mobilitat i convenis a l’inici de curs. 
• Setmana d’Acollida. 
• Mobilitat del professorat (ens recorda aquesta possibilitat). 
• Diverses visites des de  l’última Comissió Permanent. 
• Primera reunió de responsables d’internacionals amb el nou vicerector. 
• Reunió dels DEANs i reunió EuroTICS. 

            La Degana manifesta que a la reunió de degans europeus li va semblar que 
            estàvem, la UPC, un pèl endarrerits, malauradament. 

• Acords de doble titulació.  
 
La Degana demana ajuda a qui tingui informació sobre el funcionament acadèmic i els 
procediments corresponents a Xina i Índia, propers estats amb els quals la UPC establirà 
relacions acadèmiques més aprofundides.  
 
Gemma Sesé informa de l’Acte de Benvinguda curs 06/07 i de diverses sessions 
informatives; agraeix la participació exitosa de Josep Lluís Berral. 
 
Gemma Sesé informa de la Fira d’Associacions del 27 de setembre proppassat. 
 
Gemma Sesé també informa de la final del Concurs de Programació.  
 
Gemma Sesé finalment informa de la Setmana de la Ciència. 
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Gemma Sesé agraeix la feina dels estudiants i de les seves associacions.  
 
Tomàs Aluja informa de les relacions institucionals i usuals de la Facultat amb les 
empreses.  
 
Tomàs Aluja explica alguns dels estudis que voldria fer respecte dels convenis. 
 
Tomàs Aluja també explica l’estat i el futur de les Aules d’Empresa.  
 
Tomàs Aluja, finalment, informa dels projectes de màster, una de les feines que 
considera de les més importants que té en aquest moment.  
 
La Degana informa de diversos actes, de la visita de Nicholas  Creswell, responsable de 
relacions amb universitats de Google Europe, i d’altres diverses visites institucionals. 
 
4.- Aprovació, si escau, de convocatòria de Junta de Facultat. 
 
S’aprova la convocatòria per consens (segons annex 4). 
 
5.- Tasques assignades als responsables d’assignatures, amb eventual aprovació, si 
escau. 
 
Jordi Garcia explica l’estat de la situació i reparteix i comenta el document 
“Normativa sobre les funcions del professor responsable d’assignatura” (annex5). 
 
La Degana afirma que es farà arribar electrònicament aquest document per tal de 
poder-hi veure bé els canvis marcats. 
 
Jordi Garcia creu que aquest document, bàsicament, no és res més que una recopilació 
de les diverses “normatives” que ara hi ha al respecte. 
 
La Degana trasllada una petició  de la Comissió Curricular al professorat: que tingui 
molta cura amb les notes tipus 4.9, 6.9, 8.9. 
 
Es genera un debat al respecte, naturalment. 
 
Àlvar Vinacua recorda el que creu que és la funció d’una Comissió Curricular;  o la 
que en el seu dia es va creure que era: situar llindars, establir criteris. 
 
Erik Cobo demana formes tangibles d’agraïment al profe ssorat responsable 
d’assignatures; demana la complicitat de l’Equip en aquest sentit. 
 
La Degana afirma que el proposat ara  no és una revisió; simplement és una 
recopilació, una posada en net. 
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Agustín Fernández demana que el document es pengi a la web de la FIB.  
 
Jordi Garcia afirma que sí que creu que s’ha de regular el reconeixement de la feina 
dels responsables. 
 
6.- Torn obert de paraules. 
 
Josep Larriba, com a representant davant de la Degana del seu Departament, demana 
que es tingui cura amb canvis com el de PI de la sessió anterior de la Comissió 
Permanent (que passava de 3T + 1L a 2T + 2L); creu que la Comissió Permanent hauria 
de decidir amb més criteri; la idea és que canvis d’aquest estil poden repercutir en 
l’assignació de crèdits als departaments. 
 
La Degana detalla que això últim no ha estat el cas d’aquell canvi i comenta com va 
anar el procés. 
 
Josep Ll. Berral informa de les sessions de cinema i de la Fiber Castanyada. 
 
Antonio Cañabate informa del programa INNOVA de la UPC i del suport que el 
programa fa a les assignatures. 
 
Antonio Cañabate pregunta si la FIB té una política o estratègia entre Racó i Atenea.  
 
La Degana contesta que el Racó és Atenea i més; que els dos sistemes poden conviure; 
que el Racó ara permet fer coses que altrament no podríem fer eficaçment; que hi ha 
compatibilitats. 
 
Antonio Cañabate pregunta concretament per la futura integració. 
 
La Degana afirma que ens estem plantejant, en aquests moments, una revisió integral 
del Racó. 
 
Ramon Nonell recorda que s’ha iniciat el procés d’eleccions a Claustre. 
 
 
 
 
 
 
S’aixeca la sessió a les   14:10 hores. 
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Annexos: 
 

1. Comissions. 
2. Altes. 
3. Normativa Permanència Màster TI. 
4. Convocatòria Junta de Facultat. 
5. Normativa sobre les funcions del professor responsable d’assignatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


