
 
 
 
 
 
 
 
ACTA  DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANET CELEBRADA EL DIA 
21 DE SETEMBRE DE 2005 
 
Hi  assisteixen: 
 
Degana: Sancho, Maria R.  Comença la reunió a les 11:25 hores, a la Sala 
Arancón, M. Cruz de Juntes de l’edifici B6, amb el següent Ordre del  
Barceló, Miquel Dia: 
Berral, Josep Ll. 
Botella, Pere 
Canyameres, Isart  1.  Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 
Cañabate, Antonio  2.  Afers de tràmit. 
Castell, Núria  3.  Informe de l’Equip. 
Cobo, Erik    4.  Acord, si escau, sobre les Comissions de  
Cortés, Toni           selecció del personal docent i investigador. 
Diéguez, José Manuel  5.  Acord, si escau, sobre el dipòsit dels Projectes           
Fernández, Agustín        Final de Carrera a Bibliotècnica. 
Fernández, Josep   6.  Convocatòria Junta de Facultat.       
Garcia, Jordi  7.  Torn obert de paraules.  
García, Domingo    
Herrada, Enrique      
Huerta, Víctor 
Martínez, Conrado 
Muntañá , Marc 
Murillo, Carme 
Obiols, Albert 
Pérez, Marta 
Recoder, Natàlia 
Sánchez, Sergio 
Sesé, Gemma 
Tubella, Jordi 
Secretari: Nonell, Ramon 
 
 
S’excusa: Ramon Sangüesa. 
 
Convidada: Susan Quemada.  
 
La Degana dóna la benvinguda als membres de la Comissió Permanent. 
 
La Degana expressa el seu condol i el de la Facultat per les morts de l’estudiant de la 
FIB Alberto Javier Garrido Carballo i de l’exprofessor de la FIB Ricard Garcia Lleó. 
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1.- Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 
 
S’aprova l’acta per consens. 
 
2.- Afers de tràmit. 
 

a) José M. Diéguez explica el Calendari Acadèmic 05/06 (adaptació), que es 
reparteix a la sessió (annex 1). 

      Enrique Herrada proposa fer pont el 31/10/05; afirma que si bé és una 
      proposta  lletja, és, també, ben realista. 
      Es genera un cert debat al respecte.   
     La proposta es desestimada per l’Equip i Enrique Herrada  accepta que es  
     desestimi i que no es voti. 
     S’aprova per consens el Calendari Acadèmic 05/06 segons, doncs, la proposta  
     feta en annex 1.         
       
b) Jordi Tubella explica la proposta de Mètode d’Avaluació d’IL  (annex 2). 

Es genera un cert debat al respecte. 
      S’aprova per consens. 
 
c) Jordi Tubella explica un canvi en tots el Mètodes d’Avaluació de Fase 

Selectiva en casos d’actes fraudulents, segons annex 3. 
Es genera un cert debat al respecte. 
A proposta de la Degana, la Comissió Permanent, per consens, acorda d’elevar 
quan calgui i a qui calgui la seva preocupació pel tema; la Degana afirma que en 
un futur s’elaborarà un text consensuat. 
S’aprova per consens el canvi segons el text en annex 3. 
 

d) Jordi Garcia explica el canvi de nom de MIOAS per Models Estocàstics de la 
Investigació Operativa (MEIO). 

      S’aprova  per consens.  
 

e) Jordi Garcia explica la proposta d’afegir SIM com a optativa en les enginyeries 
ETIG i ETIS. 
S’aprova per consens. 
 

f) Jordi Garcia explica i defensa el document (ja amb el vist-i-plau de la Comissió 
Docent) Proposta per l’elaboració de l’examen  (annex 4). 
Es genera un cert debat al respecte. 
S’aprova per consens. 
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g) Ramon Nonell informa normativament d’un canvi en la Comissió d’Avaluació 
de Projectes Final de Carrera, segons annex 5: el professor Antonio Benito 
Martínez Velasco substitueix la professora Alícia Casals Gelpí  en data 
14/07/05. 
Ramon Nonell agraeix la feina de la professora Alícia Casals.  
 

3.- Informe de l’Equip. 
 
Jordi Garcia informa de: 

• Inici de quadrimestre; detalla aspectes de preinscripció  i matrícula. 
• Guia docent: entrada d’informació i procediment d’actualització. 
• Premi a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social de la UPC,  
      ex- aequo per al projecte de la FIB  Els nous estudis de la FIB: viatge a l’Espai  
      Europeu d’Ensenyament Superior; part dels diners del Premi es dedicarà a la  
      traducció de tota la informació de les assignatures a l’anglès; els responsables 
      hauran (ja s’informarà adequadament, assegura Jordi Garcia) d’anar mantenint  
      la informació en els diversos idiomes. 

 
Jordi Tubella informa de: 

• Demanda d’estudis d’informàtica. 
      Es genera un cert debat al respecte. 
• Nou model de Quadrimestre Zero. 
• Acte de benvinguda (celebrat el dia 9 de setembre de 2005). 
• Calendari de parcials a la Fase Selectiva. 

Es genera un cert debat general sobre l’oferta de places d’informàtica que s’hauria de 
fer. 

 
La Degana informa en detall dels treballs de la Comissió de Màsters i de la reunió amb 
el vicerector Albert Corominas (reunió d’avui mateix), remarcant que s’ha encarregat a 
la Facultat la realització d’un Màster, anomenat Màster en Tecnologies de les 
Informacions, a partir d’assignatures del 2n. cicle actual, amb especialitats (a concretar). 
La Degana explica la situació atesos els terminis i el tipus d’encàrrec; s’ha preguntat, 
diu, si és indicat de començar el Màster el curs 06-07; és clar, de totes maneres,  
assegura, que la UPC creu que l’oferta d’aquest Màster el curs 06-07 és estratègica per a 
la nostra Universitat. 
La Degana expressa la seva perplexitat  per tot d’afer de Màsters i de directrius en 
Plans d’Estudi, i assegura l’encert d’haver  elaborat el nou Pla d’Estudis. 
La Degana demana a la Comissió Permanent la seva opinió sobre elaborar el Màster en 
Tecnologies de les Informacions per al curs 06-07 a partir del nostre 2n. cicle amb 
poques modificacions (per exemple, amb una Màster Tesi semblant als PFCs actuals i 
de l’especialitat). 
La Degana es qüestiona d’entrada el fet de ser a cost zero, quant a recursos. 
Es genera un cert debat al respecte. 
 

 3



 
 
 
 
 
 
 
En aquest context del debat, la Comissió Permanent expressa majoritàriament la 
necessitat d’augmentar l’oferta en els estudis d’enginyeria tècnica. 
En definitiva, la  seva  proposta, afirma  la Degana,  és la d’aprofitar el fet per al nou 
Pla d’Estudis i així d’estructurar el Màster. 
Antonio Cañabate s’ofereix a ajudar-nos en aquest sentit per a l’elaboració de la 
memòria de Màster que cal realitzar; diversos membres de la Comissió Permanent se 
sumen a aquest oferiment. 
La Degana, doncs, agraint la col·laboració, reitera la proposta de tirar endavant aquest 
Màster amb els criteris explicitats. 
La Comissió Permanent s’hi mostra favorable per consens. 

 
Núria Castell informa de diversos afers d’intercanvi i relacionats: 

• Curs 04-05: alumnes rebuts i enviats; escola d’estiu Georgia-Tech i temes afins; 
setmana de Know Europe. 

• Curs 05-06: orientation week; alumnes internacionals del primer quadrimestre; 
dades d’estudiants de la FIB que marxen; xarxa de relació. 

• Convenis nous: Georgia-Tech, Northeastern University (Boston), Índia, Xarxa 
CLUSTER, diversos Erasmus. 

Es genera un cert debat general. 
 
Amb caràcter d’urgència, la Degana informa que la FIB ha rebut la Distinció Jaume 
Vicens Vives al mèrit docent atorgat per la Generalitat de Catalunya en la modalitat 
col·lectiva.  
La Comissió Permanent se n’alegra i fins i tot aplaudeix. 
 
Gemma Sesé informa de: 

• La nova web i el nou logotip de la  DAFIB. 
• Nou procés d’elecció de delegats (que el curs passat va ser un èxit). 
• Acte de Benvinguda Curs 05-06 (amb participació de la DAFIB; Marc Muntañá 

va donar la benvinguda als nous alumnes). 
            L’Equip agraeix la feina feta per la DAFIB. 

• Concurs de programació. 
• Setmana de la ciència i conferència sobre aspectes de la Física. 

Es genera un cert debat sobre els informes que elabora la DAFIB a partir dels delegats. 
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Ramon Nonell informa de: 

• Reglament FIB (aprovat per Consell de Govern el dia 1 de juliol de 2005; ja es 
pot funcionar amb ell, assegura; falta que el Claustre l’elevi a definitiu i 
ratificar-lo a la propera Junta de Facultat). 

• Punts DiC (s’han introduït a finals de juliol). 
• Eleccions a Junta, tot remarcant que el calendari definitiu es notificarà desprès 

del procés d’impugnació dels censos, atès el nou origen dels censos i la 
incògnita de les eventuals modificacions, i si la Comissió Permanent no hi té cap 
inconvenient  -la Comissió Permanent no mostra cap inconvenient. 

 
La Degana informa de millores informàtiques, bàsicament en aules. 
 
La Degana informa de la finalització del projecte PRISMA (a data de 31 de juliol de 
2005). 
La Degana agraeix la feina de totes les persones involucrades en el projecte, 
especialment de  Ramon Roy i de Josep Casanovas. 
 
La Degana informa, atesa la baixa per operació quirúrgica del vicedegà  Ramon 
Sangüesa, de l’estat dels convenis. 
 
 
4.- Acord, si escau, sobre les Comissions de selecció del personal docent i 
investigador. 
 
Ramon Nonell comenta i defensa el document Acord sobre les Comissions de Selecció 
del Personal Docent i Investigador (annex 6). 
S’aprova per consens. 
 
 
5.- Acord, si escau, sobre el dipòsit dels Projectes Final de Carrera a Bibliotècnica. 
 
Gemma Sesé explica el document Projecte de creació del Dipósit de Projectes Fi de 
Carrera, Treballs Fi de Carrera i Tesines d’Especialitat de la UPC a Bibliotècnica 
(annex7). 
Es genera un cert debat al respecte. 
Miquel Barceló expressa, taxativament, el seu desacord en posar cert material a la 
xarxa. 
La Comissió Permanent aprova de signar l’acord segons l’annex 7 tot  transmetent que 
cal tenir cura. 
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6.- Convocatòria Junta de Facultat. 
 
El Secretari presenta la Convocatòria (annex 8). 
L’Equip proposa d’afegir com a cinquè punt, abans del Programa d’Actuació, 
Presentació del Màster en Tecnologies de les Informacions. 
S’aprova la convocatòria per consens, amb l’afegit indicat, i segons l’annex 8. 
 
7.- Torn de paraules. 
 
El Secretari recorda: 

• El nomenament de persones  substitutes a la Comissió Permanent que encara 
falten. 

• La necessitat de comunicar a Personal UPC els canvis d’adreces. 
• La futura publicació d’unes  Línies Generals UPC d’eleccions. 

 
Conrado Martínez diu que aquesta serà la seva última Comissió Permanent i assegura  
que s’hi ha sentit bé i que ha estat una feina de corresponsabilitat amb bona entesa. 
La Degana agraeix la feina de  Conrado Martínez. 
 
 
S’aixeca la sessió a les   14:15 hores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Posteriorment a la reunió de la Comissió Permanent, es va enviar, el dia 22 de 
desembre de 2005, un correu electrònic als seus membres (annex 9) amb una proposta 
concreta de moratòria per als estudiants dels plans del 91; aquesta proposta va ser 
aprovada seguint les indicacions del correu, i l’aprovació notificada amb un nou correu 
del dia 17 de gener de 2006 (annex 10). 
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Annexos: 
 
1.  Calendari Acadèmic  2005-2006.  
2.  Mètode d’Avaluació d’IL. 
3.  Canvi a tots els Mètodes d’Avaluació en casos d’actes fraudulents. 
4.  Proposta per l’elaboració de l’examen. 
5.  Comissió PFCs.  
6.  Acord sobre les Comissions de Selecció del Personal Docent i Investigador. 
7.  Projecte de creació del Dipòsit de Projectes Fi de Carrera, Treballs Fi de Carrera  
     i Tesines d’Especialitat de la UPC a Bibliotècnica. 
8.  Convocatòria Junta de Facultat. 
9.  Correu amb proposta de moratòria. 
10.Correu de notificació d’aprovació. 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


