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ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT   
CELEBRADA EL DIA 14 DE DESEMBRE DE 2016 

 
 
Hi assisteixen: 
 
Degana: Castell, Núria   Comença la reunió a les 12:15 hores, a la Sala 
Abad, Mª Teresa de Juntes, amb el següent Ordre del Dia:  
Adán, Alejandro 
Alcalà, Carme 
Alquézar, René (Cap d’estudis)  
Andújar, Carlos  1. Aprovació, si escau, de les actes anteriors. 
Burgués, Xavier  2. Afers de tràmit. 
Cabellos, Albert  3. Informe de l’Equip.   
Canal, Ramon  4. Aprovació, si escau, de l’informe de seguiment  
Climent, Joan        del Màster en Formació del Professorat  
Diéguez, José Manuel      d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,  
Domingo, Jordi         Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes. 
Fernández, Agustín  5. Torn obert de paraules. 
Fonseca, Pau  
Martín, Rosa Mª        
Martín, Enric X.    
Maureso, Montserrat        
Mayol, Enric         
Montero, Lídia 
Motger, Quim        
Murillo, Carme     
Oliveras, Albert 
Rey, Rossend       
Rius, Roser         
Sabaté, Ferran     
Serna, Maria     
Sesé, Gemma (Cap d’estudis FI)      
Urpí, Toni     
Secretari: Ramon Nonell   
       
 
  
S’excusen: Mari Cruz Arancón. 
Assistent no membre: Merche Bombín. 
No s’excusen ni assisteixen: David Benabarre, Daniel Larrosa i Marina Sauca. 
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1. Aprovació, si escau, de les actes anteriors. 
 
S’aproven per consens l’acta del dia 28 de setembre, amb un canvi en una intervenció 
de Jordi Domingo, consensuat amb ell mateix, i l’acta del dia 16 de novembre de 2016. 
 
 
2. Afers de tràmit. 
 
El secretari relaciona les altes i baixes a l’aplicació PRISMA des de l’última Comissió 
Permanent (annex 1).   
 
La degana informa dels següents canvis en les comissions específiques:  

- Comissió de Qualitat: Josep Miquel Oliver, nomenat per la degana, substitueix 
Albert Benedicto Tarragó; queda pendent la substitució d’Elisabeth Margarit 
Borràs, que causa vacant. 

- Comissió d’Avaluació Curricular d’Assignatures Obligatòries Comunes Fora de 
la Fase Inicial del Grau en Enginyeria Informàtica: Joan Carles Gil Martín, 
nomenat per la degana a proposta del departament d’Organització d’Empreses, 
substitueix Jose Cabré Garcia. 

- Comissió d’Avaluació Curricular Final del Grau en Enginyeria Informàtica: 
Xavier Llinàs Audet, nomenat per la degana a proposta del departament 
d’Organització d’Empreses, substitueix Joan Garles Gil Martín. 

 
La degana comenta que encara hi ha dues vacants Estudiantat (CAGEI i CACOCFFI) 
que properament seran cobertes. 
 
 
3. Informe de l’Equip. 
 
La degana comenta els principals aspectes de l’Informe de l’Equip (annex 2). 
 

Temes UPC: 
- Canvi en el vicerectorat d’Ordenació Acadèmica 
- Canvi en la Sindicatura de Greuges 
- Reunions: Consell Acadèmic i Comissió Docència; destaca la gestió de 

l‘encàrrec docent 17/18, la difícil gestió de les despeses en fotocòpies, la 
quantitat d’estudiants pendents d’acreditació de 3a llengua, les acreditacions de 
titulacions amb excel·lència (les titulacions de la FIB han assolit un nivell molt 
alt)  

- Reunió Caps de Serveis i Caps UTG amb gerència; Carme Murillo indica que 
era una reunió de seguiment  

- Recordatori de l’ús d’equips de protecció individual 
- Participació actual en enquestes  

 
Temes FIB: 
- Comissió 40 anys de la FIB (Joan Antoni Pastor, Aleix Lladó, Enric X. Martín, 

Carme Murillo i la degana) 
- Concurs per a proveir places a Secretaria 
- Beques a Bioinformàtica (16 becats) 
- Mentories GEI 
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- Admissions en màsters  
- Dades de mobilitat 
- Activitats de les associacions d’estudiants 
- Diversos premis 
- Col·laboració amb CERN-UPC 
- Resultat del procés d’acreditació; només cal la dimensió d’internacionalització 

del MAI (ja demanada; AQU finalment ja té preparats els protocols) 
- Màster de Formació del Professorat 
- Eleccions Estudiantat a la Comissió Permanent 
- Calendari: CAGEI (30 gener), Comissió Permanent (22 febrer), comissions 

acadèmiques dels màsters (febrer/març), Junta de Facultat (finals març), 
Comissió Permanent (començaments maig), eleccions degà/degana (mitjans 
maig)   

 
S’obre un torn de paraules. 
 
Hi intervenen: 
 
Alejandro Adán (encàrrec docent UPC; enquestes (creu que no s’haurien de fer a 
classe, no veu que tinguin cap efecte, es mostra contrari que si un estudiant no contesta 
les enquestes vegi restringides algunes activitats administratives); fotocopiadores i 
procediment de comptatge de fotocòpies; 3a llengua i preu de certs exàmens; equips de 
protecció individual (qui paga?, es pregunta); beques; part del pressupost que ve de les 
empreses; associació UPC-Fest). 
 
La degana contesta aspectes de la intervenció; bàsicament recorda que molts dels 
comentaris no són sobre atribucions de la FIB. 
 
Rosa Mª Martín explica detalls dels equips de protecció individual; creu que a nivell 
d’Informàtica no ens afecta; en tot cas sempre es pot parlar amb el Servei de Riscos. 
 
 
4. Aprovació, si escau, de l’informe de seguiment del Màser en Formació del 
Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 
Professional i Ensenyament d’Idiomes. 
 
Roser Rius explica el document annex 3; contextualitza la situació de l’acreditació 
d’aquest màster. 
 
La degana comenta que es va reunir la Comissió de Qualitat, que va donar el vist i plau 
a l’informe; i que igualment ho va fer la CAMSEC. 
 
S’aprova per consens el document, per tal que segueixi el procediment necessari de 
gestió. 
 
 
5. Torn obert de paraules. 
 
Carlos Andújar (segells internacionals i raons per les quals algunes titulacions no els 
tenen). 
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La degana en dóna informació. 
 
Joan Climent (antena sobre l’edifici Omega). 
 
La degana diu que la FIB en demanarà informació. 
 
Alejandro Adán (eleccions Estudiantat departaments; agraeix l’ajuda en aquest sentit 
de la FIB a AC i ESSI). 
 
El secretari comenta que es va desconvocar una reunió de secretaris que havia de 
tractar les eleccions a Claustre i les eleccions a Estudiantat en departaments. 
 
 
S’aixeca la sessió a les 13:20 hores. 
  
 
Annexos: 

1. Altes i baixes a l’aplicació PRISMA. 
2. Informe Equip. 
3. Informe de seguiment de titulació: Màster universitari en Formació 

del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 
Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes (especialitats en 
Tecnologia i Tecnologies industrials).  


