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ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT   
CELEBRADA EL DIA 6 D’ABRIL 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 de l’Ordre del Dia:  
Adán, Alejandro   
Alquézar, René (Cap d’estudis)  
Andújar, Carlos  1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 
Arancón, Mari Cruz   2. Afers de tràmit.   
Boronat, Jordi  3. Informe de l’Equip. 
Burgués, Xavier   4. Aprovació, si escau, del Calendari Acadèmic   
Canal, Ramon         per al curs 2016-2017. 
Climent, Joan  5. Aprovació, si escau, de proposta de nomenament   
Diéguez, José Manuel       de professor emèrit. 
Domingo, Jordi  6. Torn obert de paraules.  
Fernández, Agustín    
Fonseca, Pau     
Larrosa, Daniel   
Martín, Enric X. 
Martín, Rosa Mª    
Maureso, Montserrat    
Mayol, Enric 
Montero, Lídia    
Murillo, Carme        
Oliveras, Albert 
Rius, Roser 
Sabaté, Ferran     
Serna, Maria 
Sesé, Gemma (Cap d’estudis FI) 
Urpí, Toni  
Secretari: Ramon Nonell 
  
S’excusen: Carme Alcalà, Albert Cabellos i Quim Motger.  
 
Assistent no membre: Merche Bombín. 
No s’excusen ni assisteixen: David Benabarre i Marina Sauca. 
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La degana dóna la benvinguda als membres de la Comissió Permanent.  
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 
 
S’aprova per consens l’acta del dia 24 de febrer de 2016 amb dos canvis tècnics. 
 
 
2. Afers de tràmit. 
 
El secretari relaciona les altes i baixes a l’aplicatiu PRISMA (annex 1) des de l’última 
Comissió Permanent ordinària.  
 
La Comissió Permanent ratifica per consens les propostes fetes pel Departament 
d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial i pel Departament 
d’Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació a concursos de professorat associat TP 
any 2016 (annex 2). 
 
 
3. Informe de l’Equip. 
 
La degana comenta la mort del professor Nacho Navarro, l’accident dels estudiants 
Erasmus, l’atemptat a Brussel·les i la mort d’una estudiant de mobilitat. 
 
La degana detalla els següents aspectes de l’Informe de l’Equip (annex 3): 

- Claustre (renovació de normatives acadèmiques). 
- Claustre (procés sobre els departaments). 
- Claustre (noves titulacions). 
- Màsters amb Planeta (via Fundació). 
- Places de promoció a càtedra. 
- Comissió d’Igualtat d’Oportunitats. 
- Participació en la Junta Bioinformàtics Barcelona. 
- Premi “José García Santesmases a la trajectòria professional 2015” al professor 

Fernando Orejas. 
- Homenatge al professor Martí Vergés. 
- Congrés IOTS. 
- Informes de la Comissió d’Avaluació Acadèmica (abans de Setmana Santa). 
- Grau en Bioinformàtica. 
- Programació 2017/18. 
- Estudiants mentors. 
- Actuació sobre estudiants als quals els manca l’acreditació de la tercera llengua.  
- Reverificació de màsters. 
- Màster en Formació de Professorat de Secundària; hi caldrà una comissió 

acadèmica.  
- Mobilitat; increment de relacions amb USA i Rússia.  
- GeorgiaTech. 
- App STUDNT. 
- Festa FIB. 
- HackUPC; la més gran d’Europa.    
- Propostes d’empreses per al MEI dual. 
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- Fòrum TIC. 
- Acreditació; visita CAE (hi ha documentació addicional en annex 4); la degana 

recorda la composició final del CAE. 
- Detall d’algunes reunions del CAE. 
- Saló de l’Ensenyament; la degana agraeix la implicació de totes les persones 

involucrades. 
- Girl’s day TIC. 
- Actuacions de gestió i suport (PAS); la degana agraeix les actuacions de Mary 

Cruz Arancón i Carme Murillo. 
- Calendari previst de reunions: Junta de Facultat 27 d’abril, Comissió Permanent 

28 de juny. 
 
S’obre un torn de paraules. 
 
Hi intervenen: Daniel Larrosa (sobre App STUDNT i relació amb la Delegació); Jordi 
Domingo (sobre Claustre i normatives acadèmiques i promoció a càtedra); Alejandro 
Adán (sobre mort del professor Nacho Navarro, mobilitat i graus d’excel·lència); Toni 
Urpí (sobre Grau Data Science & Engineering, encàrrec docent i horaris); Lídia 
Montero (sobre docència transversal en relació a horaris); Agustín Fernández (sobre 
superàvit UPC). 
 
La degana explica el procés de l’App STUDNT; la degana demana disculpes per si pot 
interferir en les actuacions de la Delegació; recull aquesta queixa; recorda que ara l’App 
STUDNT està de prova.  
 
La degana explica que la renovació de normatives acadèmiques de moment no té una 
implicació important a la FIB, ara per ara; posteriorment sí que afectarà quant a gestió i 
potser sobre la Fase Inicial.  
 
La degana comenta que sobre mobilitat les dades IN són molt positives.  
 
La degana comenta aspectes del grau d’excel·lència en el camp de l’enginyeria 
industrial i l’economia a Barcelona, un projecte en el qual s’està treballant amb la 
Universitat Pompeu Fabra, l’associació d’empresaris FemCat i la plataforma Barcelona 
Global. 
 
La degana explica la creació de la comissió del Grau Data Science & Engineering. 
 
José Manuel Diéguez explica que les restriccions horàries han d’alimentar la nova 
aplicació d’horaris; per això es demanen amb marge de temps.   
Hi ha un cert debat al respecte.  
 
 
4. Aprovació, si escau, del Calendari Acadèmic per al curs 2016-2017.  
 
La degana explica i comenta els calendaris acadèmics (Grau i màsters; annex 5); 
comenta un canvi ja assumit en el de màsters: la setmana del 17 d’octubre serà el Master 
Thesis defence period. 
 



 4 

Montserrat Maureso comenta que al 2n quadrimestre hi ha previst un espai de 
preparació d’exàmens, però no al 1r quadrimestre. 
 
La degana diu que al 1r quadrimestre no hi cabia.  
 
Maria José Serna creu que seria bo de fer el pont llarg de desembre.  
 
Hi ha un cert debat sobre el pont. 
 
Finalment es posen a votació diverses propostes: 
 
1a votació  
Fer en els dos calendaris el pont llarg de desembre. 
Resultats: 

- A favor del pont:    3 vots 
- En contra del pont:  25 vots 
- En blanc:       0 vots 
- S’abstenen la resta de membres presents amb dret a vot. 

 
No s’accepta la proposta de fer el pont llarg. 
 
2a votació 
Decisió sobre dos calendaris: el presentat inicialment (1) o bé l’alternativa en el grau de 
fer l’Acte de Benvinguda el 2 de setembre, començar el 8 de setembre i fer pont el dia 9 
de desembre, i en els màsters de fer pont el 9 de desembre (2). 
Resultats: 

- A favor de la proposta (1):  14 vots 
- A favor de la proposta (2): 10 vots 
- En blanc:      3 vots 
- S’abstenen la resta de membres presents amb dret a vot. 

 
S’accepta la proposta dels calendaris acadèmics tal i com s’han presentat inicialment 
(amb el canvi ja assumit en el de màsters).   
 
 
5. Aprovació, si escau, de proposta de nomenament de professor emèrit.  
 
La degana comenta la documentació (annex 6) i el procediment. 
 
La degana explica la justificació de proposta de professor emèrit per a Antoni Olivé. 
 
La Comissió Permanent s’ha de manifestar en vot secret a favor o no de donar suport 
en aquesta proposta de professor emèrit. 
 
Votació en urna. 
 
Escrutini: 

- Vots emesos:    28 
- A favor de la proposta:  25 vots 
- En contra de la proposta:    1 vot 
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- En blanc:      2 vots 
- Nuls:        0 vots 

 
S’aprova per tant la proposta. 
 
 
6. Torn obert de paraules. 
 
Hi intervenen: 
 
Alejandro Adán (sobre les activitats en horari de 12-14 hores). 
 
La degana comenta que les xarrades i excepcionalment algun examen es fan en 
dimecres però que en general els actes avaluatoris es fan en dilluns i en dijous. 
 
Toni Urpí (problemàtica de Matrícules d’Honor en TFG). 
 
La degana diu que s’ha traslladat la pregunta a rectorat però a serveis jurídics de 
moment no han dit res. 
 
El secretari comenta la no assistència a la comissió de Marina Sauca. 
 
S’aixeca la sessió a les 14:10 hores. 
  
 
Annexos: 

 
1.   Altes i baixes en l’aplicatiu PRISMA. 
2.   Documentació per a la ratificació de propostes de comissions per a    

  professorat associat TP departaments ESAII i  ESSI. 
3.   Informe Equip. 
4.   Programa de la visita CAE. 
5.   Calendaris Acadèmics curs 2016-17. 
6.   Documentació sobre la proposta de nomenament de professor emèrit.   


