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ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT   
CELEBRADA EL DIA 19 DE JULIOL DE 2017 

 
 
Hi assisteixen: 
 
Degà: Josep  Fernández   Comença la reunió a les 11:41 hores, a la Sala 
Abad, Mª Teresa de Juntes, amb el següent Ordre del Dia:  
Adán, Alejandro 
Alcalà, Carme 
Alquézar, René (Cap d’estudis) 1. Aprovació, si escau, de les actes anteriors. 
Boronat, Jordi  2. Afers de tràmit. 
Burgués, Xavier  3. Informe de l’Equip.   
Climent, Joan  4. Aprovació, si escau, de proposta de nou vocal de  
Diéguez, José Manuel      Computational Intelligence de la CAIMAI.  
Domingo, Jordi     5. Aprovació, si escau, de compleció de la normativa de  
Fernández, Agustín       la CAMSEC. 
Fonseca, Pau    6. Aprovació, si escau, del calendari acadèmic  
Jiménez, Daniel       2017/18 del Màster en Formació de Professorat  
Martín, Rosa Mª       de Secundària. 
Martín, Enric X.   6bis. Aprovació, si escau, de la normativa de  
Martínez, Fernando        permanència dels estudiants de màster. 
Mayol, Enric    7. Torn obert de paraules.   
Montero, Lídia 
Murillo, Carme     
Oliveras, Albert 
Rius, Roser         
Sabaté, Ferran     
Serna, Mª José     
Sesé, Gemma (Cap d’estudis FI) 
Urpí, Toni 
Vázquez, Javier     
Secretari: Ramon Nonell   
       
S’excusen: Mari Cruz Arancón, Carlos García, Laia Igelmo i Rossend Rey. 
Convidats: Joan Antoni Pastor, Carme Bernaus i Montserrat Maureso. 
No s’excusen ni hi assisteixen: Albert Campano i Eduard Seoane.   
Assistent no membre: Merche Bombín. 
 
El degà dóna la benvinguda als membres de la Comissió Permanent, especialment al nou 
representant del departament de Matemàtiques davant del degà, Fernando Martínez, i al 
nou vicedegà d’Estudis de Postgrau, Daniel Jiménez;  el degà remarca que s’han  
convidat les persones que s’incorporaran a l’Equip, Montserrat Maureso i Joan Antoni 
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Pastor; el degà agraeix la feina de Ramon Canal, d’Albert Cabellos i, naturalment, de la 
degana Núria Castell.  
  
El secretari demana d’incorporar un nou punt en l’Ordre del Dia: 
 
6.bis Aprovació, si escau, de la normativa de permanència dels estudiants de màster. 
 
La Comissió Permanent hi assenteix per consens. 
 
 
1. Aprovació, si escau, de les actes anteriors. 
 
S’aprova per consens l’acta del dia 3 de maig de 2017. 
 
S’aprova per consens l’acta de la reunió electrònica en dates 22/05-29/05 2017 amb una 
rectificació tipogràfica. 
 
S’aprova per consens l’acta del dia 14 de juny de 2017. 
 
 
2. Afers de tràmit. 
 
El secretari relaciona les altes i baixes en l’aplicació PRISMA des de l’última Comissió 
Permanent ordinària (annex 1).   
 
El degà informa del canvi en la CACFI: Mercè Mora substitueix Francesc Tiñena. 
 
El cap d’estudis explica un canvi tècnic en el calendari de graus 2017-2018: “prorrogar 
un dia el lliurament de les notes de la reavaluació al juliol”. 
 
La Comissió Permanent assenteix en el canvi per consens.  
 
El degà explica les comissions de dos concursos al departament d’Enginyeria de Serveis 
i Sistemes d’Informació (annex 2); es tracta, diu, que la Comissió Permanent aprovi les 
comissions, que seran conjuntes departament-centre.  
 
La Comissió Permanent aprova per consens les dues comissions.  
 
 
3. Informe de l’Equip. 
 
El degà comenta els aspectes més rellevants de l’Informe de l’Equip (annex 3). 
 

Temes UPC: 
- Estabilització del professorat 
- No previsió de convocatòries de places de PAS  
- Programa UPC Sènior 
- Tercera llengua 
- Doctorat Honoris Causa en Margaret Hamilton 
- Design Factory Barcelona 
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Temes FIB generals: 
- Hem arribat a 10.000 titulats  
- Reconeixements a diverses persones 
- Proper nomenament de Montserrat Maureso com a secretària acadèmica i de Joan 

Antoni Pastor com a vicedegà de Relacions Institucionals i Internacionals 
- Recurs de reposició sobre l’elecció a delegat de Centre 
- Inversions 
- Aspectes de la CODDII 
- Actes del 40è aniversari  

 
Temes de titulacions: 
- Tribunal TFG excepcional per a acreditar la 3a llengua  
- Mentories 
- Rendiment en les assignatures i projectes (hi ha document, annex 4) 
- Importància de les reavaluacions (l’Equip Deganal estudiarà com estructurar 

aquest aspecte, afirma el degà)    
- Preinscripció 17/18 en els graus 
- Grau en Ciència i Enginyeria de Dades 
- Grau en Bioinformàtica 
- Preinscripció en els màsters 
- Actualització de les guies docents dels màsters 

 
 

D’altres temes: 
- Projecte e-health Eurocampus 
- Convenis internacionals 
- Cursos de GeorgiaTech: un estudiant FIB en segueix un  
- Associacions; cessió d’espais 
- DEFIB: s’ha de canviar el reglament 
- Estudiants premiats 
- Renovació de convenis amb empreses 
- Procés d’acreditació del MAI: dimensió internacional acreditada 
- Suplement Europeu al Títol (en relació al procés d’acreditació de GEI, MEI i 

MIRI) 
- Enquestes; el degà agraeix el servei que ofereix el PAS atesa la satisfacció que 

mostren els estudiants  
- Promoció en el PAS (5 persones) 
- Vacants de PAS 
- UTG Campus Nord TIC 
- Activitats properes (eleccions, acte acadèmic  ...) 

 
S’obre un torn obert de paraules. 
 
Hi intervenen:  
 
Cap d’estudis (sobre acreditació de la 3a llengua: es tornaran a posar en marxa les vies 
anteriors). 
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Alejandro Adán (sobre: delegat de centre; responsable de mentories; PAU; actes de 
reunions electròniques; percentatge de noies; UTG (agraeix la feina del PAS); canvis en 
IDI i PROP; reavaluacions; associacions; Consell del Casal; reglament DEFIB (la solució 
seria que el Ple delegués funcions); beques d’aprenentatge; bossa de gràfics). 
 
El degà comenta alguns aspectes plantejats per Alejandro Adán; també en comenten el 
secretari, el cap d’estudis i Enric X. Martín.   
 
Agustín Fernández (sobre preinscripció en Bioinformàtica).  
  
Javier Vázquez (sobre IDI i PROP i el procés d’automatrícula). 
 
Rosa Mª Martín (sobre les beques d’aprenentatge).  
 
El degà diu que no pot saber la raó de la baixada de preinscripció en Bioinformàtica; 
comenta breument les altres intervencions. 
 
 
4. Aprovació, si escau, proposta de nou vocal de Computational Intelligence de la 
CAIMAI. 
 
El degà explica la situació; es votarà segons papereta en annex 5. 
 
El procedeix a votar: 
 
Escrutini: 
Total vots emesos:  26 
Vots favorables:   25 
Vots no favorables:     0 
Vots en blanc:      1 
Vots nuls:      0 
 
Per tant queda aprovada l’elecció de Lluís Belanche Muñoz com a nou vocal de 
Computational Ingelligence de la CAIMAI. 
 
 
5. Aprovació, si escau, de compleció de la normativa de la CAMSEC. 
 
El degà explica la situació. 
 
El secretari en detalla aspectes d’acord amb el document annex 6. 
 
La Comissió Permanent aprova la proposta per consens. 
 
El degà diu que el proper coordinador serà Enric Mayol; el degà li agraeix la 
predisposició.  
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6. Aprovació, si escau, del calendari acadèmic 2017-2018 del Màster en Formació de 
Professorat de Secundària.  
 
El degà explica el calendari (annex 7). 
 
La Comissió Permanent l’aprova per consens.      
 
6bis. Aprovació, si escau, de la normativa de permanència dels estudiants de màster. 
 
El degà explica la situació i el document annex 8. 
 
Mª José  Serna es mostra sorpresa que no es tingui en compte la quantitat de crèdits. 
 
La Comissió Permanent aprova per consens la normativa proposada. 
  
La Comissió Permanent per consens exigeix que les comissions acadèmiques dels 
màsters desenvolupin transitoris per a les persones que han iniciat estudis abans d’establir 
la normativa de permanència ara aprovada.    
 
 
7.  Torn obert de paraules 
 
El secretari explica alguns aspectes sobre futurs termes complicats.  
 
Toni Urpí comenta aspectes de matrícula dels Erasmus. 
 
José Manuel Diéguez n’explica detalls. 
 
Hi ha un cert debat al respecte. 
 
Alejandro Adán pregunta quan hi haurà nova secretària. 
 
El secretari contesta que el primer de setembre. 
 
S’aixeca la sessió a les 14:00 hores. 
 
Annexos: 

1. Altes i baixes a l’aplicació PRISMA. 
2. Comissions de concursos. 
3. Informe de l’Equip. 
4. Dades addicionals a l’Informe. 
5. Papereta elecció nou vocal CAIMAI. 
6. Compleció de la normativa CAMSEC. 
7. Calendari Màster en Formació del Professorat. 
8. Normativa de permanència màsters. 

 
 

Després de l’aprovació d’aquesta acta, vistiplau del degà: 
Josep Fernández Ruzafa 


