
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT  
CELEBRADA EL DIA 4 DE MARÇ DE 2015 

 
 
Hi assisteixen: 
 
Degana: Castell, Núria   Comença la reunió a les 12:21 hores, a la Sala 
Abad, Mª Teresa  de Juntes, amb el següent Ordre del Dia: 
Alcalà, Carme   
Alquézar, René (Cap d’estudis) 
Andújar, Carlos 
Anglès, Rosa  1. Aprovació, si escau, de les actes anteriors. 
Aranda, Joan  2. Afers de tràmit. 
Benabarre, David 3. Informe de l’equip.   
Boronat, Jordi    4. Informacions econòmiques. 
Burgués, Xavier   5. Aprovació, si escau, de criteris aplicables en la  
Canal, Ramon        configuració d’horaris. 
Cobo, Erik 6. Aprovació, si escau, de funcions d’avaluació   
Corbalán, Julita     curricular de la CAMEI i de la CAMIRI. 
Diéguez, José Manuel  7. Elecció, si escau, dels representants de  
Fernández, Agustín       l’Estudiantat a la Comissió d’Avaluació  
Fonseca, Pau       Acadèmica i a la Comissió de Qualitat. 
Gómez, Cristina   8. Torn obert de paraules.   
Herrero, Josep R.        
Martín, Rosa Mª 
Murillo, Carme        
Navarro, Albert  
Rio, Anna  
Sabaté, Ferran     
Sesé, Gemma (Cap d’estudis FI) 
Urpí, Toni  
Secretari: Ramon Nonell 
  
S’excusen: Josep Carmona, Antonio Cañabate, Enric X. Martín i Roser Rius. 
Assistent no membre: Merche Bombín. 
Membres que no han assistit ni s’han excusat: Daniel Larrosa i Carles Paredes. 
Persones convidades: Mercè Mora i Jordi Turmo. 
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La Degana dóna la benvinguda als membres de la Comissió Permanent. 
 
La Degana comunica que la nova vicedegana Cap d’estudis de Fase Inicial és la 
professora Gemma Sesé, a qui agraeix l’acceptació del càrrec. 
 
La Degana agraeix la feina de Mercè Mora, anterior vicedegana Cap d’estudis de Fase 
Inicial. 
 
El Secretari proposa d’afegir un nou punt a l’Ordre del Dia: 7bis. Aprovació, si escau, 
de modificacions en el Reglament d’Exàmens i Qualificacions i aprovació, si escau, de 
Normativa sobre les funcions de professorat responsable d’assignatura.  
 
La Comissió Permanent assenteix en incloure’l.  
 
 
1. Aprovació, si escau, de les actes anteriors. 
 
S’aproven per consens les actes dels dies 17 de setembre i 29 d’octubre de 2014. 
 
 
2. Afers de tràmit. 
 
El Secretari explica l’elecció de Delegat/Delegada de Centre, les candidatures 
presentades i les eventuals vacants que es poden crear en els òrgans de govern. 
  
La Degana explica el canvi de responsable d’especialitat d’Enginyeria de 
Computadors: Juan José Costa substitueix Ramon Canal. La Degana agraeix, 
respectivament, l’acceptació i la feina feta. 
 
El Secretari recorda que aquest fet implica una modificació en la composició de la 
CACFinal. 
 
El Secretari explica el procediment electrònic (annex 1) de modificació del Calendari 
Acadèmic 2014-2015 degut a un canvi en les festes locals de la ciutat de Barcelona.  
 
S’aprova per consens la ratificació del procediment. 
 
La Degana explica les propostes que els departaments han fet de comissions 
avaluadores:   
 Proposta professor agregat del departament de Ciències de la Computació 

(annex 2). 
 Proposta professor agregat del departament d’Arquitectura de Computadors 

(annex 3). 
 Proposta professorat associat a temps parcial del Departament d’Enginyeria de 

Serveis i Sistemes d’Informació (annex 4). 
 Proposta professorat associat a temps parcial del Departament d’Estadística i 

Investigació Operativa (annex 5). 
 Proposta professorat associat a temps parcial del Departament d’Organització 

d’Empreses (annex 6). 
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La Comissió Permanent aprova per consens aquestes comissions fent però 
l’aclariment al director del departament d’Arquitectura de Computadors que en la 
comissió suplent de la proposat faltaria potser un segon membre de fora de la UPC.   
 
La Degana explica les noves composicions quant a l’Estudiantat de la CACFI i de la 
CACOCFFI. 
 
El Secretari explica altes i baixes a l’aplicació Prisma des de l’ultima Comissió 
Permanent (annex 7). 

 
El Secretari explica que al document “Reconeixement Activitats Extensió GEI Juliol 
2014” s’ha d’introduir una modificació per tal de ser consistent amb el document “Mapa 
ITINERARIS aprovat CG 28 04 2014”; el límit d’ECTS ha de passar de 4 a 6 (annex 8). 
 
S’aprova per consens.  
 
El Secretari explica l’elecció de l’Estudiantat de la Comissió de Qualitat i la Comissió 
d’Avaluació Acadèmica (paperetes en annexos 9 i 10 respectivament); es pot votar 
durant la sessió de la Comissió Permanent. 
 
 
3. Informe de l’equip. 
 
La Degana detalla aspectes importants de l’Informe (annex 11); l’Informe s’acompanya 
del document “Resultat assignatures GEI” (annex 12) i del document “Admissió 
Màsters FIB” (annex 13). 
 

Temes UPC 
- Nomenclatura Multilingüe de la UPC. 
- Grau en Bioinformàtica. 
- Claustre amb reestructuració dels departaments. 
- Reunió rector i directors de centres. 
- Indicadors per a la distribució del capítol 2. 
- Decret sobre graus. 

 
Temes de Campus 

-  Consell Director d’Emprèn UPC. 
- Taula de Mobilitat. 
 

Temes FIB 
- Regulació àmbit professional Enginyeria Informàtica. 
- Equivalència de les Enginyeries Tècniques en Informàtica a Grau i de 

l’Enginyeria Informàtica a Màster. 
- Assemblea de la CODDII. 
- FIB Alumni. 
- Concessió Bar FIB. 
- Col·laboració ESADE.  
- Encàrrec Docent 2015-16.  
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Temes GEI 
- Prematrícula (febrer). 
- Reunió CAGEI. 
- Enquesta sobre competències genèriques en el procés TFG. 
- Doble titulació amb l’École ISIS. 
- Validació competència en tercera llengua. 

 
Mercè Mora i René Alquézar expliquen el document annex 12. 
 
La Degana agraeix el suport de l’inLab en el procediment de prematrícula.  
 
La Degana segueix amb l’Informe.  
 

Temes Màsters 
- Sessió de presentació. 
- Comissió UPC. 
- Reunions CAMEI, CAMIRI i CAIMAI. 
- Màster Big Data entre les tres politècniques.  
- Col·laboracions amb postgraus UPC School. 
- Proposta de Joint Master Degree: Supercomputació. 

 
La Degana comenta el document annex 13. 
 
La Degana segueix amb l’Informe. 
 
 Temes internacionals 

- Visites diverses. 
- GeorgiaTech. 
- Go for Europe que substitueix Know Europe. 
- Dades de mobilitat. 

 
Temes estudiantat 

- Voluntaris del projecte Codeclub-Biblioteques. 
- Estudiantat del GEI escollit per tal de participar a l’Student Cluster 

Competition. 
- Full d’activitats. 
- FòrumTIC: primera edició conjunta ETSETB/FIB. 

 
Temes empreses i emprenedoria 

- Convenis de Cooperació Educativa. 
- Seminaris d’Empresa. 
- Acord UPC-Clúster de l’Audiovisual. 
- Participació en el Clúster Digital (proposta de quotes). 

 
Temes de promoció 

- Saló de l’Ensenyament; necessitat de professorat orientador. 
- Portes Obertes UPC. 
- Portes Obertes FIB. 
- Olimpíada Informàtica Espanyola. 
- Activitats professorat secundària. 
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- HP Code Wars: concurs de programació. 
 

Temes de qualitat i acreditacions 
- No ens han demanat encara els informes de seguiment de les titulacions.  
- Acreditacions al 2016. 

 
Temes entorn social 

- Any Ramon Llull. 
 

Temes PAS 
- Suport administratiu a la secció Campus Nord d’ESAII. 

 
Temes futurs 

- Festa FIB. 
- Festibity. 

 
Torn obert de paraules. 
 
Agustín Fernández planteja la participació dels departaments en la promoció dels 
màsters. 
 
Toni Urpí ens felicita per la prematrícula. 
 
Toni Urpí comenta la cerca de talents en centres més marginals i actuacions que es 
realitzen al respecte. 
 
David Benabarre comenta aspectes sobre la duració de les titulacions. 
 
David Benabarre pregunta per l’encàrrec docent. 
 
La Degana explica què és l’encàrrec docent i com afecta la pèrdua de punts. 
 
La Degana diu que la duració de les titulacions és un tema de context i general de totes 
les Facultats. 
 
 
4. Informacions econòmiques. 
 
La Degana comenta els documents: 

- Proposta pressupost 2014 capítol 2n (annex 14)  
- Tancament exercici 2014 / Laboratoris docents / Teoria + problemes (annex 

15) 
- Proposta pressupost 2015 capítol 2n (annex 16) 

 
La Degana recorda que aquest punt només és informatiu. 
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5. Aprovació, si escau, de criteris aplicables en la configuració d’horaris. 
 
El Cap d’estudis explica el document Criteris aplicables en la confecció d’horaris 
(annex 17). 
 
 
Torn obert de paraules. 
 
Hi intervenen: Julita Corbalán, Ferran Sabaté, Carlos Andújar, Toni Urpí, Erik Cobo, 
Anna Rio, Mercè Mora i Carme Murillo. 
 
Hi ha un cert debat sobre el fet que el representant davant de la Degana sigui 
transmissor/filtre de criteris i de peticions. 
 
El Cap d’estudis diu que el programa ha de tenir en compte rotacions. 
 
El Cap d’estudis diu que la idea és que la Tècnica de Gestió Acadèmica pugui 
posteriorment canviar el que el programa estableixi. 
 
La Degana diu que hi haurà un procés d’horaris provisionals. 
 
La Degana diu que l’objectiu és de fer uns bons horaris i de tenir un mecanisme que 
faci una primera versió automàtica. 
 
El Cap d’estudis  proposa que en l’apartat b) en les dues últimes restriccions, s’hi posi   
hard/soft i no només soft. 
 
El Cap d’estudis també proposa d’afegir en l’apartat b) una nova restricció: màxim “n” 
franges horàries de grup de laboratori hard. 
 
El Cap d’estudis explica que s’entén que en una segona ronda les restriccions a 
considerar serien les mateixes.  
 
S’aprova per consens el document amb els dos canvis proposats pel Cap d’estudis en 
l’apartat b) i segons les consideracions explicitades en aquesta acta. 
 
 
6. Aprovació, si escau, de funcions d’avaluació curricular de la CAMEI i de la 
CAMIRI. 
 
El Secretari explica possibles noves funcions de la CAMEI i de la CAMIRI de caràcter 
curricular: funció d’avaluació, si s’escau, del rendiment acadèmic de l’estudiantat del 
corresponent màster. 
 
La Comissió Permanent ho aprova per consens. 
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7. Elecció, si escau, dels representats de l’Estudiantat a la Comissió d’Avaluació 
Acadèmica i a la Comissió de Qualitat. 
 
Escrutini de la votació: 
 

COMISSIÓ D’AVALUACIÓ ACADÈMICA 
Candidatura formada per David Benabarre Igón i Joel Llàcer Martínez. 
 
Paperetes emeses:   24  
Favorables a la candidatura:  23 
No favorables a la candidatura:     0 
En blanc:      1 
Nul·les :      0 
 
Queda per tant escollida la candidatura. 
 

COMISSIÓ DE QUALITAT 
Candidatura formada per Marc Comino Trinidad i Carlos García Calatrava. 
 
Paperetes emeses:    24 
Favorables a la candidatura:  23 
No favorables a la candidatura:   0 
En blanc:      1 
Nul·les:      0 
 
Queda per tant escollida la candidatura. 
 
 
7bis. Aprovació, si escau, de modificacions en el Reglament d’Exàmens i 
Qualificacions i aprovació, si escau, de Normativa sobre les funcions de professorat 
responsable d’assignatura.  
 
El Cap d’estudis comenta els documents (enviats amb anterioritat):  

- Reglament d’Exàmens i Qualificacions (amb codi de canvis) (annex 18) 
- Reglament d’Exàmens i Qualificacions (proposta) (annex 19) 
- Normativa sobre les funcions del professor responsable d’assignatura (amb 

codi de canvis) (annex 20) 
- Normativa sobre les funcions del professor responsable d’assignatura 

(proposta) (annex 21) 
 
La proposta de Reglament d’Exàmens i Qualificacions modifica un apartat de redactat 
referent al procediment de lliurament.  
 
La proposta de Normativa sobre les funcions del professor responsable d’assignatura 
modifica dos aspectes de redactat referent al procediment de lliurament.   
 
Torn obert de paraules. 
 
Hi intervenen: Carlos Andújar, Julita Corbalán, Erik Cobo i Albert Navarro. 
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Hi ha un cert debat sobre els terminis. 
 
El Secretari remarca que en aquest moment no hi ha quòrum. 
 
El Secretari recorda que el document vigent és el Reglament d’Exàmens i 
Qualificacions aprovat el 3/02/2012. 
 
Atesa la situació, aquest punt s’ajorna, indica el Secretari.  
 
 
8. Torn obert de paraules.  
 
Carlos Andújar creu que de vegades l’Informe no hauria de ser tan llarg i que caldria 
reservar temps per a punts més rellevants; també podria haver-hi un canvi d’ordre en 
l’ordre del dia, comenta.    
 
 
S’aixeca la sessió a les 14:18 hores.    
 
 
 
Annexos: 

 
1. Mail canvi calendari acadèmic 2a Pasqua. 
2. Proposta de Comissió Avaluadora Professor Agregat del Departament de 

Ciències de la Computació.   
3. Proposta de Comissió Avaluadora Professor Agregat del Departament 

d’Arquitectura de Computadors. 
4. Proposta de Comissió Avaluadora Professor Associat del Departament 

d’Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació.  
5. Proposta de Comissió Avaluadora Professor Associat del Departament 

d’Estadística i Investigació Operativa. 
6. Proposta de Comissió Avaluadora Professor Associat del Departament 

d’Organització d’Empreses.  
7. Altes i baixes en Prisma. 
8. Mail de modificació d’ECTS. 
9. Papereta de candidatura Estudiantat a la Comissió d’Avaluació 

Acadèmica. 
10. Papereta de candidatura Estudiantat a la Comissió de Qualitat. 
11. Informe de l’Equip. 
12. GEI. Resultat assignatures GEI. 
13. Admissió Màsters FIB. 
14. Proposta pressupost 2014. Capítol 2n. 
15. Tancament Exercici 2014. Laboratoris docents. Teoria + problemes. 
16. Proposta pressupost 2015. Capítol 2n. 
17. Criteris aplicables en la confecció d’horaris.  
18. Reglament d’exàmens i qualificacions (amb codi de canvis). 
19. Reglament d’exàmens i qualificacions (proposta). 
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20. Normativa sobre les funcions del professor responsable d’assignatura (amb 
codi de canvis). 

21. Normativa sobre les funcions del professor responsable d’assignatura 
(proposta).  
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