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ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT   
CELEBRADA EL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2016 

 
 
Hi assisteixen: 
 
Degana: Castell, Núria   Comença la reunió a les 12:10 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 l’acta anterior. 
Arancón, Mari Cruz  2. Afers de tràmit. 
Aranda, Joan  3. Informe de l’Equip.   
Benabarre, David  4. Informe i debat sobre les UTG TIC. 
Burgués, Xavier  5. Torn obert de paraules. 
Canal, Ramon   
Diéguez, José Manuel        
Domingo, Jordi  
Fernández, Agustín    
Gibert, Karina  
Larrosa, Daniel 
Martín, Rosa Mª        
Martín, Enric X.    
Maureso, Montserrat        
Mayol, Enric         
Montero, Lídia        
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: Albert Cabellos, Joan Climent i Pau Fonseca.  
Assistent no membre: Merche Bombín. 
No s’excusen ni assisteixen: Quim Motger i Marina Sauca. 
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La degana dóna la benvinguda a Rossend Rey, nou responsable del departament de 
Física davant la degana. 
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 
 
S’aprova per consens l’acta del dia 28 de juny 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 comenta les altes de personal a la FIB des de l’ICE per al Màster de 
Formació del Professorat de Secundària.  
 
La degana explica uns canvis necessaris en les dates de matrícula i d’inici de classes 
del calendari acadèmic curs 2016-17 del Màster de Formació del Professorat de 
Secundària (antic calendari en annex 2); demana la confiança de la Comissió Permanent 
per tal de fer els corresponents reajustaments.  
 
La Comissió Permanent assenteix en fer confiança en aquests reajustaments 
necessaris.  
 
 
3. Informe de l’Equip. 
 
La degana comenta l’Informe de l’Equip (annex 3a; hi ha una nova versió que ara 
mateix hem posat al Racó, annex 3b). 
Destaca: 

Temes UPC: 
- Professor emèrit Antoni Olivé 
- Pla d’Igualtat de Gènere 
- Reunió sobre UTG TIC 
- Acte d’inauguració del curs acadèmic 

 
Temes de Campus: 
- Espai per al Casal de l’Estudiant 
- Concurs de Disseny d’Espais Vius al Campus Nord 
 
Temes FIB: 
- Activitats de la CODDII 
- FIB: 40 anys (2017-18); possibles actes de reconeixement al professor Manuel 

Martí 
- Homenatge al professor José María Troya 
- Premi “José García Santesmases a la trayectoria professional 2015” al professor 

Fernando Orejas 
- Partenariat estratègic “e-Health Eurocampus” 
- Projecte francoespanyol (CTPirineus) 
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- Activitats ACM i “womENcourage” 
- Jubilació Inés Natera, membre del PAS de la Facultat 
- Extinció de plans 2003 
- Bachelor’s Degree in Bioinformatics, coordinat per la UPF 
- Màster universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundària 

Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes; 
trasllat de documentació des de l’ICE 

- Aprovació del Grau en Ciències i Enginyeria de Dades (2017/18); el document 
de descripció del grau encara no està del tot acabat; la degana n’explica detalls  

- Acte de benvinguda al Grau en Enginyeria Informàtica 
- Dades GEI (document annex 4; avui mateix s’ha penjat al Racó una nova versió 

millorada); la cap d’estudis de la Fase Inicial i el cap d’estudis en comenten 
aspectes 

- Problemes amb la matrícula de juliol (incidència UPC) 
- Aplicats els canvis de requisits acordats per la CAGEI 
- Nova optativa: PAE 
- Mentories 
- Dades màsters (document annex 5) 
- Beques per a màsters 
- Màster de Formació del Professorat d’Educació Secundària: constitució de la 

CAMSEC, incorporació de Carme Bernaus (PAS de l’ICE assignada a la FIB) 
- Programa SALSA’M (acollida dels incoming) 
- Associacions i premis     
- Propera CERN-UPC 
- Fòrum TIC 
- Convenis de cooperació educativa 
- Acreditació ASIIN (Eur-Inf per a GEI, MEI i MIRI); informe preliminar 

favorable; fetes les al·legacions 
- Acreditació AQU (GEI, MEI, MIRI i MAI); informe preliminar favorable; fetes 

al·legacions 
- Falta informe de seguiment del Màster en Secundària (que la Comissió 

Permanent haurà d’aprovar) 
- Activitats de promoció 
- Eleccions Junta de Facultat (renovació estudiantat): 3 de novembre 
- Acte Acadèmic 24 de novembre 
- Junta de Facultat extraordinària 5 d’octubre, comissions acadèmiques dels 

màsters a octubre; Junta de Facultat 16 de novembre; Comissió de Qualitat a 
finals de novembre; Comissió Permanent 14 de desembre    

 
S’obre un torn de paraules. 
 
Hi intervenen: 
Alejandro Adán (sobre el nom de l’òrgan gestor del Casal de l’Estudiant; sobre 
eleccions en departaments; sobre estudiants acusats de possible còpia); Jordi Domingo 
(sobre avaluació de l’assignatura EC). 
 
La degana dóna detalls sobre l’avaluació de l’assignatura EC, en la qual ella mateixa va 
actuar d’ofici. 
 
Jordi Domingo creu que coses així no haurien de passar.  
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Agustín Fernández creu que s’havia d’actuar quan el percentatge d’aprovats era tan 
baix i amb unes preguntes problemàtiques a l’examen. 
 
Hi ha un cert debat al respecte. 
 
Lídia Montero diu que es va comentar el tema de l’assignatura EC a la CAGEI. 
 
Hi ha un cert debat sobre les acusacions al Racó de còpia en exàmens. 
 
 
4. Informe i debat sobre les UTG TIC. 
 
La degana comenta la situació i explica el document annex 6; la degana d’alguna 
manera demana l’opinió de la Comissió Permanent; ella es manifesta favorable a dues 
UTG; (opció 1 del document en què hi ha UTG Informàtica i UTG Telecomunicacions 
versus l’opció 2 en què només hi ha una UTG TIC); comenta que reunirà el PAS de la 
FIB per tal de parlar-ne. 
 
S’obre un torn de paraules. 
 
Hi intervenen: 
 
Agustín Fernández (partidari d’una UTG de departaments; si no és el cas, creu millor 
una única UTG). 
 
Ferran Sabaté (com a representant de departament transversal seria partidari d’una 
única UTG; en qualsevol cas creu que el que ens ha de preocupar més és el treball dia a 
dia). 
 
La degana planteja la possibilitat d’una UTG Campus Nord; creu que una sola UTG 
segons el document, podria ser desfavorable per a la FIB. 
 
Carlos Andújar (creu que l’opció d’una UTG és millor que la de dues). 
 
Toni Urpí (es manifesta més favorable a dues UTG). 
 
Rosa Mª Martín (es mostra favorable a reconèixer les singularitats i creu que una única 
UTG és contraproduent). 
 
Joan Aranda (creu que encara que fos una única UTG, a dintre també tindria 
duplicitat).   
 
Carme Murillo (afirma que com a PAS haurà de fer el que convingui; que el cor li diu 
que prefereix una UTG FIB; reconeix que com “a recursos” que són les UTG, no sap 
exactament quina és la millor solució; creu que a la FIB calen recursos per a poder ser el 
que volem ser). 
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Jordi Domingo (afirma que les UTG són una imposició; creu que és més convenient, 
pensant en el futur, una sola UTG però estructurada d'acord amb les particularitats del 
Campus Nord i que no ens serveix l'estructura estàndard d'altres llocs). 
 
Alejandro Adán (d’entrada no veu bé les UTG; creu que una única UTG no és 
beneficiós en especial per a la FIB). 
 
Montserrat Maureso (es mostra preocupada per la pèrdua de proximitat amb el 
personal que les UTG poden comportar). 
 
Naturalment, hi ha un debat al respecte.    
 
La degana deixa clar que l’etiqueta UTG hi ha de ser; que es tracta de veure com ens 
pot afectar; es pregunta quantes UTG actuals no estan lligades a un centre i que en 
aquest sentit hem de reflexionar. 
 
 
5. Torn obert de paraules. 
 
Carlos Andújar demana reajustar les previsions amb la realitat de matriculats; posa de 
manifest l’existència de cert desordre provocat pels canvis de grup forçats per falta 
d’espai. 
 
La degana en pren nota.  
 
Alejandro Adán planteja l’alliberament de funcions ordinàries dels membres de la 
Comissió Permanent i de la Junta de Facultat quan aquests òrgans es reuneixen. 
 
La degana recorda que ja li va contestar sobre aquest tema. 
 
S’aixeca la sessió a les 14:30 hores. 
  
 
Annexos: 

1. Altes i baixes a l’aplicació PRISMA. 
2. Calendari Acadèmic Màster universitari de Formació del Professorat 

d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 
Professional i Ensenyament d’Idiomes. 

3a. Informe de l’Equip. 
3b. Nova versió de l’Informe de l’Equip. 
4. Resultats assignatures obligatòries GEI Curs 2015-16 (2).   
5. Admissió/Procedència Estudiantat Màsters FIB.   
6. Opcions UTG TIC. 


