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ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT EXTRAORDINÀRIA  
CELEBRADA EL DIA 10 DE FEBRER DE 2016 

 
 
Hi assisteixen: 
 
Degana: Castell, Núria   Comença la reunió a les 11:10 hores, a la Sala 
Abad, Mª Teresa de Juntes, amb el següent únic punt de l’Ordre del  
Adán, Alejandro  Dia: 
Alcalà, Carme    
Alquézar, René (Cap d’estudis)  
Arancón, Mari Cruz    
Benabarre, David  1. Debat i posicionament sobre la proposta   
Boronat, Jordi   d’encàrrec docent per al curs 16/17. 
Burgués, Xavier    
Canal, Ramon     
Climent, Joan 
Diéguez, José Manuel   
Domingo, Jordi 
Fernández, Agustín  
Fonseca, Pau 
Martín, Rosa Mª 
Maureso, Montserrat 
Mayol, Enric 
Montero, Lídia 
Motger, Quim 
Murillo, Carme        
Oliveras, Albert 
Rius, Roser 
Sabaté, Ferran     
Serna, Maria 
Sesé, Gemma (Cap d’estudis FI) 
Urpí, Toni  
Secretari: Ramon Nonell 
  
S’excusen: Carlos Andújar, Albert Cabellos i Enric X. Martín.  
 
PDI representant davant de la degana del departament de CS en substitució de Carlos 
Andújar: Ricard Gavaldà. 
Assistent no membre: Merche Bombín. 
No s’excusen ni assisteixen: Daniel Costarrosa i Marina Sauca. 
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1. Debat i posicionament sobre la proposta d’encàrrec docent per al curs 16/17. 
 
La degana comenta la documentació posada al Racó per als membres de la Comissió 
Permanent: 

- Presentació (annex 1). 
- Evolució de l’estudiantat i assignació PAD (annex 2). 
- Encàrrec docent (annex 3). 

 
La degana explica el procés d’elaboració de l’encàrrec docent UPC.  
 
La degana segueix com a guió les projeccions que s’adjunten en annex 4. 
 
La degana explica i comenta la recent convocatòria del rector de reunió el proper 
dilluns 15. 
 
La degana comenta que per a ella era important: 

- desglossament de les dades FIB 
- dades de tots els centres 

 
La degana detalla explícitament l’annex 4, on hi figuren alternatives. 
 
També hi intervenen: Agustín Fernández, José Manuel Diéguez i Ricard Gavaldà.   
 
La degana dóna per explicat l’escenari i indica que creu oportú que entre tots valorem 
opcions davant de l’encàrrec docent assignat a la FIB per al curs 2016/17, un encàrrec 
inferior a les realitats de la FIB d’acord amb el que s’ha explicat. 
 
S’obre un torn d’intervencions.  
 
Hi intervenen: Jordi Boronat, Ricard Gavaldà, Agustín Fernández, Jordi Domingo, 
René Alquézar, Joan Climent, Alejandro Adán, Ferran Sabaté, Toni Urpí, 
Montserrat Maureso i la pròpia degana.  
 
Es tracten més estructuradament els aspectes: 

- Manifestació de queixa a Rectorat. 
- Què fem a la FIB?, què  retallem a la FIB? 
- Ús de la segona volta. 
- Arguments per al dilluns 15 (per exemple afegir l’increment per millora del 

rendiment). 
- Nova contractació dirigida a Industrials. 
- Si hi ha greuges o no. 
- L’aplicació dels criteris de Bolonya per part de la FIB: protecció d’aquest 

model? 
- Condicions de contorn (per exemple aules amb PC). 
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Finalment, es pren el següent acord per consens: 
 
La Comissió Permanent de la FIB encarrega a la degana de la Facultat que: 
 

- Elevi al rector de la Universitat que la proposta d’assignació d’encàrrec docent 
als centres per al curs 2016/17, de data 05/02/2016, atenent la protecció del 
model metodològic EEES i les restriccions d’espais i tècniques, no és assumible 
per la Facultat. 
 

- En l’argumentació d’aquest fet usi càlculs de la ràtio real 2014/15 tot afegint-hi 
la projecció per a 2016/17 deguda a la millora del rendiment i a l’increment 
d’entrada addicional extraordinària d’estudiants. 

 
 
El secretari demana disculpes pels problemes amb la llista de distribució CP.    
 
S’aixeca la sessió a les 12:40 hores. 
 
 
Annexos: 

 
1. Presentació. 
2. Evolució estudiantat i assignació PADs. 
3. Encàrrec docent als centres per al curs 2016-2017. 
4. Assignació PADs FIB. 

 


