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ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT CELEBRADA 

EL DIA 23 DE DESEMBRE DE 2009 
 
 
Hi  assisteixen: 
 
Degana: Sancho, Maria R.  Comença la reunió a les 11:10 hores, a la Sala 
Aluja, Tomàs   de Juntes, amb el següent Ordre del dia:  
Aranda, Joan   
Boronat, Jordi 
Brenot, Christine 
Canal, Ramon 
Castell, Núria 1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior.  
Cortadella, Jordi  2. Afers de tràmit. 
Fernández, Agustín  3. Informe de l’Equip. 
Fernández, Josep 4. Aprovació, si escau, de la convocatòria  
Garcia, Jordi  d’eleccions a Junta. 
López, David    5. Aprovació, si escau, de l’encàrrec de les  
Martínez, Fernando assignatures del Grau en Enginyeria Informàtica. 
Moragues, Marta 6. Torn obert de paraules. 
Muñoz, Pilar  
Murillo, Carme 
Obiols, Albert 
Rubio, Albert 
Sabaté, Ferran 
Sánchez, Fermín 
Sesé, Gemma 
Tubella, Jordi 
Vinacua, Àlvar 
Secretari: Nonell, Ramon 
  
 
S’excusen:  Rosa Anglès, José Manuel Diéguez, Jordi Domingo, Rosa Mª Martín. 
 
Convidat: Antoni Olivé. 
  
Assistent no membre: Merche Bombín. 
 
 
La Degana dóna la benvinguda als membres de la Comissió Permanent. Dóna les 
gràcies a les persones representants davant la Degana que han plegat així com a les 
noves persones que han agafat aquesta responsabilitat. 
 
La Degana agraeix la presència d’Antoni Olivé, director del departament d’ESSI.  
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1. - Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 
 
S’aprova per consens l’acta,  amb una rectificació tècnica. 
 
 
2. - Afers de tràmit. 
 
El Secretari relaciona les comissions fetes amb l’acord de la Direcció de la Facultat i 
els corresponents Departaments des de l’última Comissió Permanent ordinària (annex 
1). 
 
El Secretari relaciona les altes i baixes fetes a l’aplicatiu Prisma des de l’última 
Comissió Permanent ordinària (annex 2). 
 
Es ratifiquen per consens la Comissió d’Accés a Plaça (codi plaça CU 60-723) (segons 
annexos 3 (mails de comunicació) i 4 (Comissió)) i la Comissió Estratègica Àmbit TIC 
(segons annexos 5 (mails de comunicació) i 6 (Comissió)) . 
 
 
3. - Informe de l’equip. 
 
Tomàs Aluja informa de: 

- Convenis. 
- Càtedra Everis (beques i premis). 

 
Jordi Tubella informa de: 

- Tallers i tutoritzacions. 
- Curs intensiu. 

El Secretari en detalla alguns aspectes i comenta que és conseqüència del 
que s’ha fet en l’estudi de mancances (en la part de matemàtiques). 
La Degana en detalla també alguns aspectes. 
La Degana agraeix la implicació del departament de Matemàtica Aplicada 
II. 
Jordi Boronat demana també per un intensiu de Física.  

- Matrícula febrer. 
 
Fermín Sánchez informa de: 

- Verifica Grau. 
- Coordinadors. 

El Secretari en detalla alguns aspectes (sobretot quant al paper de la 
Comissió Permanent en l’aprovació d’aquestes figures). 

- D’altres aspectes del Grau. 
- Reutilitza. 
- Cicle de formació de l’ICE. 
- Curs a professors de secundària. 

La Degana agraeix la feina de les diverses persones. 
- Calendari Comissió de Graus. 
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Jordi García informa de: 

- Posada en marxa del Grau. 
- Alguns aspectes del transitori al Grau. 

 
Gemma Sesé informa de: 

- Titulats Màster amb doble titulació. 
- Nova matrícula i la necessitat de l’oferta en anglès. 

 
Josep Fernández informa de: 

- Olimpíada Espanyola. Agraeix la feina dels professors implicats. 
- Jornada Ramon Llull. 
- D’altres activitats. 
- Guanyadors SWERC 2009. Agraeix la feina del professorat. 

Felicita els guanyadors del concurs per al sud d’Europa (equip format pels 
estudiants Josep Àngel Herrero, Marc Viñals i Lander Ramos). 

- Properes activitats; demana la col·laboració de les persones. 
 
Núria Castell informa de: 

- Balanç curs passat. 
- Remarca l’augment de la mobilitat; detalla el canvi de tendència (a favor del 

Q1). 
- Premi Erasmus (finalistes de la FIB). 
- Política internacional UPC i com la FIB s’hi implica. 

 
Carme Murillo informa de: 

- Millora edificis. 
- Temes econòmics. 
- Recursos per a promoció de la Facultat. 

 
La Degana informa del pla TIC 2009, d’altres aspectes de l’LCFIB i d’infraestructures. 
La Degana també explica somerament l’estat econòmic de la UPC. 
La Degana també explica el suport de la Facultat a les votacions electròniques. 

  
S’obre un torn obert de paraules. 

 
No n’hi ha cap. 
 
 
4. – Aprovació, si escau, de convocatòria d’eleccions a Junta.  
 
Es reparteix el calendari (annex 7) i s’aprova per consens.  
 
Ramon Canal en pregunta algun detall. 
 
El Secretari l’explica. 
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5. – Aprovació, si escau, de l’encàrrec de les assignatures del Grau en Enginyeria 
Informàtica.  
 
Fermín Sánchez explica el document enviat anteriorment: Proposta provisional 
d’encàrrec de les assignatures de Grau en Enginyeria Informàtica (annex 8). 
 

 
S’obre un torn obert de paraules. 
 
Albert Rubio comenta la seva incorporació a la Comissió de Graus; demana no aprovar 
ara l’assignació de PAR per tal de poder-ne parlar més. 
 
La Degana accepta aquesta proposta. 
 
Ramon Canal creu que el departament d’AC no canviarà la política de no compartir 
assignatures; però naturalment que creu que es pot parlar. 
 
Ramon Canal creu que podrien també considerar-se d’altres assignatures compartides. 
 
La Degana no creu que calgui reconsiderar res més. 
 
La Degana agraeix la feina de les persones de la Comissió de Graus i de les diverses 
comissions. 
 
Agustín Fernández no veu clar que s’hagi de posposar l’assignació de PAR.  
 
Hi ha un cert debat sobre PAR.  
 
La Degana detalla que la proposta de l’Equip és la del document i que només demana 
que de PAR se’n pugui parlar més detingudament. 
 
Jordi Cortadella recorda que les assignatures no són dels departaments.  
 
La Degana creu que no ens hem de sentir atacats quan una assignatura “nostra” es 
replanteja. 
 
El Secretari explica alguns detalls de l’assignació en d’altres Facultats. 
 
David López recorda que el departament d’AC va decidir que les assignatures no les 
compartia; remarca que la seva situació és una mica problemàtica en aquest sentit; 
demana que s’aprovi l’assignació de PAR (com a mandat del departament). 
 
Es posa a votació l’aprovació del document (excepte l’assignació de PAR): 
Vots a favor:   22 
Vots en contra:    0 
Vots en blanc:    0 
S’abstenen la resta de persones amb dret a vot. 
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Es posa a votació posposar l’assignació de PAR fins a la propera Comissió Permanent: 
Vots a favor:   20 
Vots en contra:    3 
Vots en blanc:    1 
S’abstenen la resta de persones amb dret a vot. 
 
S’aprova per tant per majoria (sense cap vot en contra) l’encàrrec de les assignatures del 
Grau en Enginyeria Informàtica (posposant també per majoria (amb 3 vots en contra) 
l’assignació de PAR). 
 
 
6. – Torn obert de paraules.  
 
Jordi Cortadella: sobre les eleccions Claustre i la impossibilitat d’usar soft lliure.  
 
Hi ha un cert debat al respecte. 
 
Àlvar Vinacua: es refereix a un document del Claustre en què s’aprova un canvi 
d’assignació docent; creu que la Facultat va mostrar una submissió que no corresponia; 
creu que la Facultat havia d’haver protestat. 
 
La Degana creu que el Rector va presentar al Claustre aquella assignació de docència 
atès que estem a mig curs; interpreta que el Rector ens ha tret un problema de sobre; no 
hi veu cap mala intenció; creu que, al seu parer, això ens ha facilitat la feina. 
 
S’aixeca la sessió a les 12:25 hores.  

 
 
Annexos: 

1. Comissions fetes amb l’acord de la Direcció de la Facultat i els corresponents 
Departaments. 

2. Altes i baixes a Prisma. 
3. Mails proposta Comissió d’Accés a Plaça CU 60-723. 
4. Proposta Comissió d’Accés a Plaça CU 60-723. 
5. Mails proposta CEA’s. 
6. Proposta CEA’s. 
7. Calendari Eleccions Junta de Facultat 2009-2010. 
8. Proposta provisional d’encàrrec de les assignatures del Grau en Enginyeria 

Informàtica. 


