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ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT  
CELEBRADA EL DIA 21 D’OCTUBRE DE 2015 

 
 
Hi assisteixen: 
 
Degana: Castell, Núria   Comença la reunió a les 12:18 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 l’acta anterior. 
Aranda, Joan   2. Afers de tràmit. 
Benabarre, David  3. Informe de l’Equip.   
Boronat, Jordi    4. Informació i eventual posicionament sobre  
Burgués, Xavier       l’adequació de l’encàrrec docent a la quantitat 
Canal, Ramon        real de matriculacions. 
Cañabate, Antonio 5. Modificació, si escau, de la Normativa de TFG. 
Carmona, Josep 6. Torn obert de paraules. 
Cobo, Erik  
Diéguez, José Manuel   
Fernández, Agustín  
Fonseca, Pau 
Gallofré, Marc 
Larrosa, Daniel 
Martín, Enric X. 
Mayol, Enric 
Murillo, Carme        
Navarro, Albert  
Paredes, Carles 
Rius, Roser 
Sabaté, Ferran     
Urpí, Toni  
Secretari: Ramon Nonell 
  
S’excusen: Albert Cabellos, Julita Corbalán, Gemma Sesé i Rosa Mª Martín. 
 
Assistent no membre: Merche Bombín. 
Assistent convidada: Anna Rio. 
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La degana dóna la benvinguda als membres de la Comissió Permanent. 
 
El secretari proposa d’afegir un nou punt a l’Ordre del Dia: 5 bis. Informació sobre la 
CAIMAI i eventual nomenament de vocals. 
 
La Comissió Permanent hi assenteix per consens.  
 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 
 
S’aprova per consens l’acta del dia 17 de juliol de 2015. 
 
 
2. Afers de tràmit. 
 
El secretari relaciona les altes i baixes a l’aplicatiu PRISMA (annex1) des de l’última 
Comissió Permanent. 
 
El secretari explica la incorporació de la festa local de Santa Eulàlia al Calendari 
Acadèmic. 
 
El secretari explica l’estat final dels nous departaments (annex 2). 
   
Anna Rio indica que no serà la propera representant davant de la degana. 
 
Anna Rio agraeix l’atenció que ha rebut. 
 
La degana li agraeix la feina i la motivació mostrada.   
 
 
3. Informe de l’Equip. 
 
La degana detalla els aspectes més importants de l’Informe (annex 3).  
 

Temes UPC 
- Creació de departaments. 
- Reunions de directors de centres. 
- Nomenament de la directora de Sistemes d’Informació de la UPC. 
- Concurs de serveis de telecomunicacions. 
- Reunió d’administradores amb gerència. 
- Pla d’internacionalització de la UPC. 
- Reunió CPOA a la Generalitat (programació 2017-18).  

 
Temes de Campus 

-  Normativa d’ús de l’aparcament.  
 

Temes FIB 
- Premi Seymor Cray al professor Mateo Valero. 
- Jubilació del professor Miquel Barceló. 
- Acte d’homenatge al professor Martí Vergés. 
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- Relació amb l’Informatics Europe. 
- Relació amb la CODDII. 
- Presentació al Parlament del les conclusions dels grups de treball “La 

desigualtat femenina segons els indicadors universals de gènere per al 
desenvolupament social”.   

- IOTS World Congress. 
- Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 
- Generació semiautomàtica d’horaris. 
- Memòria Acadèmica 2014/15. 
- Reunions DEFIB. 
- Reclamacions a gerència sobre convenis. 
- Partenariat estratègic amb el Departament d’Ensenyament no 

seleccionat. 
- Relació amb la Universitat del País Basc (CTPirineus). 
- Extinció plans 2003 (hi ha document, annex 4, en versió corregida en 

annex 5); el cap d’estudis en comenta detalls.  
- Acte de Benvinguda. 
- Premis per a dos estudiants del GEI. 
- Dades GEI (annex 4 i annex 5); el cap d’estudis en comenta detalls.  
- Incidències en les inscripcions i matrícula d’alumnes de primer fora de 

termini.   
- Protocol de Matrícula de Honor aprovat per la CAGEI. 
- Enquesta als estudiants (300 aproximadament) sobre doble especialitat 

(el cap d’estudis explica les dades projectades; la degana diu que faran 
arribar aquestes dades als membres de la Comissió Permanent 1).  

- Acta de Benvinguda als nous alumnes de màsters; assignació de beques. 
- Màsters duals.  
- Màster UB-UPC en Modelització Computacional Atomística i 

Multiescala en Física, Química i Bioquímica. 
- Màster universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària 

Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament 
d’Idiomes. 

- Tancament d’assignatures (al MEI les assignatures obligatòries només es 
faran en un sol quadrimestre; es tanca SECS). 

- Reunions de les comissions acadèmiques dels màsters.  
- Proposta d’Erasmus Mundus a partir de l’IT4BI. 
- DMKM (fora del programa Erasmus Mundus). 
- CISCO entra al programa d’intership internacional. 
- GeorgiaTech. 
- Convenis. 
- Dades de mobilitat. 
- Canvis en la normativa UPC en les activitats objecte de reconeixement 

per al curs 2015-16. 
- Associacions. 
- Voluntariat. 
- Resum convenis (hi ha documentació, annex 6). 
- Forum TIC. 
- Empreses patrocinadores de la Festibity. 

                                                 
1 Es va fer el dia 29 d’octubre de 2015. 
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- Procés d’acreditació: GEI, MEI, MIRI i MAI; Roser Rius n’explica 
detalls.  

- CAI, incorporació de l’estudiant Mario Cavero. 
- Activitats diverses.  
- Eleccions Junta de Facultat: 28 d’octubre. 
- Eleccions parcials Claustre: 24 de novembre.   
- Acte Acadèmic: 26 de novembre. 
- Vermut de Nadal: 23 de desembre. 
- Actuacions de gestió i suport (grup gènere, arxiu, canal de comunicació 

únic web). 
- Recursos informàtics; la degana remarca un correu fraudulent sobre el 

Racó. 
- Reunions: Junta de Facultat (25 de novembre), CAGEI (abans de la 

matrícula de Febrer), Comissió Permanent (febrer). 
- Enquestes estudiants nous.  
 

Torn obert de paraules  
 
Hi intervé Anna Rio. 
 
 
4. Informe i eventual posicionament sobre l’adequació de l’encàrrec docent a la 
quantitat real de matriculacions. 
 
La degana comenta el document Evolució estudiantat i assignació PADs (annex 7). 
 
Carlos Andújar comenta possibles criteris d’adjudicació de PAD. 
 
José Manuel Diéguez  comenta l’indicador d’abandonaments.  
 
Jordi Boronat comenta que el total de PAD UPC és una constant. 
 
Anna Rio comenta que cal valorar la tendència de millora i que en altres centres hi ha 
un marge de joc que no té la FIB, centre que actua amb molta transparència. 
 
Hi ha un cert debat al respecte.  
 
Finalment la Comissió Permanent acorda el següent text per consens:  
 
La Comissió Permanent de la FIB encarrega la degana que faci les gestions pertinents 
davant del vicerector de Política Universitària, per tal de fer paleses la situació crítica de 
la planificació docent actual i la preocupació per l’empitjorament progressiu de l’entorn 
docent, amb l’objectiu de millorar l’encàrrec docent del curs 2016/2017. 
  
La degana indica que amb l’acord i amb documentació numèrica farà les gestions 
necessàries. 
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5. Modificació, si escau, de la Normativa de TFG.  
 
El cap d’estudis explica el document Normativa del Treball Final del Grau del  
Grau en Enginyeria Informàtica de la FIB (annex 8). 
 
La Comissió Permanent aprova per consens els canvis del punt 10.3 remarcats en el 
text. 
 
Carlos Andújar comenta aspectes del paper del director a l’hora de la defensa.  
 
 
5bis. Informe sobre la CAIMAI i eventual nomenament de vocals.  
 
La degana explica la composició de la CAIMAI (annex 9). 
 
La Comissió Permanent per consens nomena els vocals que consten a l’annex canviant 
Domènech Puig per Albert Oller.  
 
 
6. Torn obert de paraules.  
 
No n’hi ha. 
 
S’aixeca la sessió a les 14:25 hores.    
 
 
 
Annexos: 

 
1. Altes i baixes a l’aplicatiu PRISMA. 
2. Denominació nous departaments. 
3. Informe de l’Equip.   
4. Extinció de les enginyeries tècniques ETIG i ETIS del pla 2003. 
5. Extinció de les enginyeries tècniques ETIG i ETIS del pla 2003 (versió 

corregida). 
6. Resultat Convenis de Cooperació Educativa curs 2014-2015.  
7. Evolució estudiantat i assignació PADs. 
8. Normativa del Treball Final de Grau del Grau en Enginyeria Informàtica 

de la FIB. 
9. Composició de la CAIMAI.  

 


