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ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT   
CELEBRADA EL DIA 3 DE MAIG DE 2017 

 
 
Hi assisteixen: 
 
Degana: Castell, Núria   Comença la reunió a les 12:13 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 l’acta anterior. 
Arancón, Mari Cruz  2. Afers de tràmit. 
Burgués, Xavier  3. Informe de l’Equip.   
Canal, Ramon  4. Aprovació, si escau, del Calendari Acadèmic per   
Climent, Joan        al curs 2017-2018. 
Diéguez, José Manuel  5. Aprovació, si escau, de proposta de nomenament  
Domingo, Jordi         Honoris Causa. 
Fernández, Agustín  6. Torn obert de paraules.  
Fonseca, Pau        
García, Carlos      
Martín, Rosa Mª        
Martín, Enric X.    
Maureso, Montserrat        
Montero, Lídia 
Murillo, Carme     
Oliveras, Albert 
Rey, Rossend       
Rius, Roser         
Sabaté, Ferran     
Serna, Maria     
Sesé, Gemma (Cap d’estudis FI) 
Seoane, Edu      
Urpí, Toni 
Vázquez, Javier     
Secretari: Ramon Nonell   
       
  
S’excusen: Albert Cabellos, Albert Campano, Laia Igelmo, Enric Mayol i Albert 
Oliveras.  
Assistent no membre: Merche Bombín. 
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La degana dóna la benvinguda als membres de la Comissió Permanent, especialment a 
Javier Vázquez, nou representant del departament de Ciències de la Computació davant 
la degana.  
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 
 
S’aprova per consens l’acta del dia 22 de febrer de 2017. 
 
 
2. Afers de tràmit. 
 
El secretari relaciona les altes a l’aplicació PRISMA des de l’última Comissió 
Permanent (annex 1).   
 
 
3. Informe de l’Equip. 
 
La degana destaca els aspectes més rellevants de l’Informe de l’Equip (annex 2). 
 

Temes UPC: 
- Reunió del rector amb els directors i directores de centres 
- UTG TIC Campus Nord: única UTG TIC  
- Aprovació de graus de 180 crèdits per part del CIC 
- Creació d’un “Design Factory” 
- Reunió de l’òrgan gestor del Consell de l’Estudiantat 
- Eleccions electròniques a Claustre; eleccions a Consell de Govern 

 
 

Temes FIB generals: 
- Una sola candidatura a degà: Josep Fernández Ruzafa 
- Premis: Jordi Boronat, Mateo Valero i Albert Cabellos 
- Estat de la situació de l’elecció reclamada del delegat o delegada de centre 
- Reunió de la CODDII; futur canvi de presidència; futura assemblea general  
- Celebració 40è aniversari; la degana agraeix la feina de les persones de 

diversos serveis de la UPC en l’elaboració del material 
- Festibity: tema Talent 
- Grand Cohort Program; assistència de la degana 
- Desenvolupament del Grau en Ciència i Enginyeria de Dades 

 
 

Temes GEI: 
- Mentories, es tornaran a repetir 
- Acreditació 3a llengua 

 
 

Temes Màsters: 
- Reunions de totes les comissions acadèmiques 
- Canvi en l’assignació de places per al Màster de Formació de Professorat 
- Sessions informatives 
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Temes Internacionals: 
- Dades diverses; destaca que ara hi ha 124 estudiants nominats incoming, que és 

una xifra molt elevada  
 
 
Diversos temes:  
- Georgia Tech  
- Festa FIB 
- Fòrum TIC 
- Proposta de creació de l’Accenture IA-lab 
- Reunió Comissió de Qualitat  
- 15 de maig: visita del CAE per a l’acreditació AQU de la dimensió optativa 

d’internacionalització MAI 
- Plaça de Tècnic de Suport Gestió Acadèmica  
- Vacant creada pel canvi laboral de Miquel Rodríguez; la degana agraeix la 

feina de Miquel Rodríguez   
- Participació en el grup de treball UPC Sostenible  
- Presentació de resultats del grup de treball “Guia pel Teletreball UPC” 
- Activitats de promoció (Saló de l’Ensenyament, Saló Futura, Portes Obertes, 

Olimpíada Informàtica Espanyola, ...) 
- Properes activitats; destaca les eleccions a degà (24 de maig) 

 
S’obre un torn obert de paraules. 
 
Hi intervenen:  
 
Javier Vázquez (sobre modificacions en el MAI tractades a la CAIMAI: pregunta pel 
calendari i la situació actual). 
 
La degana diu que encara no s’han pogut entrar les modificacions de l’AQU; esperen 
que això es solucioni; Roser Rius en dóna més detalls.  
 
Alejandro Adán (sobre: CIC i titulacions de tres anys, UTG, eleccions a delegat de 
centre, Grau en Ciència i Enginyeria de Dades, fons econòmic que podrien crear les 
universitats que aporten estudiants incoming, associacions noves). 
 
María Teresa Abad anomena les associacions noves. 
 
La degana contesta diferents aspectes plantejats per Alejandro Adán; destaca quines 
són les normatives dels Erasmus.  
  
Jordi Domingo (sobre: graus de 180 crèdits, UTG, distribució dels estudiants 
Erasmus). 
 
La degana explica les condicions dels graus de 180 crèdits destacant-ne que no tenen 
atribucions; explica que comencen a arribar més propostes de titulacions de 180 crèdits 
esgotat un primer període que fou de més cautela. 
 
La degana diu que molts estudiants incoming van als màsters. 
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Hi ha un cert debat sobre l’organització de la matrícula dels estudiants Erasmus.   
 
Hi ha un cert debat sobre les funcions de les unitats de la UTG TIC i de la gestió de la 
pròpia UTG. 
 
 
4. Aprovació, si escau, del Calendari Acadèmic per al curs 2017-2018. 
 
La degana comenta el calendari 2017/2018 graus (annex 3) i el calendari 2017/2018 
màsters (annex 4). 
 
Hi ha un cert debat sobre els calendaris. 
 
Finalment es posa a votació la proposta inicial del calendari graus (és a dir, l’annex 3). 
 
Votació: 
Vots a favor: 17 
Vots en contra: 8 
Vots en blanc: 2 
S’abstenen la resta d’assistents amb dret a vot 
 
S’aprova la proposta inicial de calendari 2017/2018 graus. 
 
La Comissió Permanent assenteix per consens en solucionar, si s’escau, problemes en 
el període de reavaluacions de cara a millorar-ne l’estructura.    
 
La Comissió Permanent aprova per consens el calendari 2017/2018 màsters afegint la 
nota “les assignatures que no tenen examen final poden tenir classe fins al darrer dia del 
període d’exàmens “. 
 
 
5. Aprovació, si escau, de proposta de nomenament Honoris Causa. 
 
D’acord amb el mail enviat als membres de la Comissió Permanent (annex 5), la 
degana explica les raons que justifiquen el nomenament de la senyora Margaret 
Hamilton com a doctora Honoris Causa per la UPC. 
 
Alejandro Adán manifesta que no li agradaria de plantejar un sistema de quotes per a 
les dones. 
 
S’aprova la proposta per consens.   
 
 
6. Torn obert de paraules.  
 
Carme Murillo (sobre UTG: matisa el possible traspàs del PAS d’una unitat a d’altres, 
afirma que es relacionaran les capacitats amb les necessitats de les unitats, atenent 
també els interessos de les persones i lligant-ho tot sempre a un procés general de 
desenvolupament de la UTG). 
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Maria Serna (sobre la baixada d’assistència a classe tot demanant certa coordinació 
dels actes avaluatoris fets a classe). 
 
Montserrat Maureso (sobre com es decideixen les assignatures optatives de màsters i 
sobretot com es comunica la decisió).    
 
José Manuel Diéguez n’explica el procés teòric. 
 
Montserrat Maureso diu que en ocasions no s’ha seguit aquest procés. 
 
La degana afirma que cal revisar si el procés teòric s’ha seguit correctament. 
 
Javier Vázquez (sobre la petició que s’havia fet de la taula de convalidacions entre 
assignatures en el MAI). 
 
La degana assumeix que s’entendrà que l’òrgan que ha aprovat les convalidacions és la 
CAIMAI.  
 
Alejandro Adán (ens dóna el comiat com a Equip). 
 
La degana agraeix la feina de tothom durant tots aquests anys de col·laboració.  
 
Montserrat Maureso agraeix la feina de l’Equip, i destaca que alguns membres 
d’aquest Equip porten molts anys treballant per a la FIB.   
 
La resta de la Comissió Permanent s’afegeix en l’agraïment. 
 
 
S’aixeca la sessió a les 14:50 hores. 
  
 
Annexos: 

1. Altes a l’aplicació PRISMA. 
2. Informe de l’Equip. 
3. Calendari acadèmic graus curs 2017/2018. 
4. Calendar acadèmic màsters curs 2017/2018. 
5. Mail sobre la justificació de Margaret Hamilton com a doctora 

Honoris Causa per la UPC. 
 
 

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

Josep Fernández Ruzafa 
 


