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ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT   
CELEBRADA EL DIA 24 DE FEBRER DE 2016 

 
 
Hi assisteixen: 
 
Degana: Castell, Núria   Comença la reunió a les 12:22 hores, a la Sala 
Abad, Mª Teresa de Juntes, amb el següent de l’Ordre del Dia:  
Adán, Alejandro   
Alcalà, Carme    
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. Tancament, si escau, de l’Exercici Econòmic  
Canal, Ramon    2015. 
Climent, Joan  5. Presentació i aprovació, si escau, del Pressupost  
Diéguez, José Manuel  2016. 
Domingo, Jordi  6. Aprovació, si escau, dels criteris per a elaborar  
Fernández, Agustín   la proposta docent per al curs 16/17. 
Fonseca, Pau    7. Elecció, si escau, dels membres electius de la  
Larrosa, Daniel   Comissió d’Avaluació Acadèmica. 
Martín, Rosa Mª   8. Elecció, si escau, dels membres electius de la 
Maureso, Montserrat   Comissió de Qualitat. 
Montero, Lídia   9. Torn obert de paraules.  
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: Albert Cabellos, Enric X. Martín i Enric Mayol.  
 
Assistent convidada: Rosa Anglès. 
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.  
 
La degana comenta i mostra la documentació de presentació de la FIB que hem 
elaborat complementàriament a la Memòria.  
 
 
1. Aprovació, si escau, de les actes anteriors. 
 
S’aproven per consens les actes del dia 21 d’octubre de 2015 i del dia 10 de febrer de 
2016. 
 
 
2. Afers de tràmit. 
 
El secretari relaciona les altes i baixes a l’aplicatiu PRISMA (annex 1) des de l’última 
Comissió Permanent ordinària.  
 
El secretari comenta canvis en la CAGEI, la CACFI, la CACOCCFI i la CACFinal 
(segons annex 2). 
 
 
3. Informe de l’Equip. 
 
La degana comenta aquests aspectes de l’Informe de l’Equip (annex 3): 

- Pressupost UPC. 
- Assignació docència UPC; comenta que va enviar una carta al rector d’acord 

amb l’indicat per la Comissió Permanent.  
- Proper Claustre. 
- Acte d’homenatge al professor Martí Vergés: 20 d’abril. 
- Places de PAS. 
- Dades GEI (hi ha document, annex 4). 
- Dobles especialitats (debatut a la CAGEI). 
- Dades màster (la degana diu es posarà documentació al Racó1). 
- Màster universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària 

Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes.   
- Versió dual del MEI (debatut a la CAMEI). 
- Beques Everis. 
- Grau en Bioinformàtica a la FIB. 
- HackUPC 2016. 
- Visita CAE; informe AQU (Roser Rius en comenta també alguns aspectes). 
- Visites al Museu. 
- Saló de l’Ensenyament i Saló Futura. 
- Reunions: Comissió Permanent (6/04/16) i Junta de Facultat (27/04/16). 

 
S’obre un torn de paraules. 
Hi intervenen: Alejandro Adán, Daniel Larrosa, Jordi Domingo i la pròpia degana.  
 
Hi ha un cert debat sobre el Grau en Bioinformàtica.   

                                                 
1 Posada el dia 25/02/2016 (annex 4 bis) 
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4. Tancament, si escau, de l’Exercici Econòmic 2015. 
5. Presentació i aprovació, si escau, del Pressupost 2016. 
 
La degana comenta els documents: 

- Exercici 2015 (annex 5). 
- Pressupost 2015, document informatiu (annex 6). 
- Proposta Pressupost 2016 (annex 7). 

 
La degana comenta l’apartat de romanent 2015. 
 
Alejandro Adán comenta aspectes sobre els “beneficis” del FÒRUM. 
 
S’aprova el document annex 5 per consens. 
 
Xavier Burgués pregunta què passa si el romanent del 2015 és superior al previst. 
 
La degana diu que en principi aniria a la borsa d’inversions. 
 
Agustín Fernández pregunta per les beques d’aprenentatge. 
 
La degana explica quines són; Rosa Mª Martín i Rosa Anglès en comenten detalls.      
 
Agustín Fernández manifesta que si queda romanent per a la UPC, no li sembla 
malament si s’ha fet tot el que s’hagi necessitat de fer a la FIB.  
 
S’aprova el document annex 7 per consens.   
 
 
6. Aprovació, si escau, dels criteris per a elaborar la proposta d’encàrrec docent 
per al curs 16/17. 
 
La degana comenta els documents: 

- Assignació de docència curs 2016-2017, document informatiu, annex 8. 
- Proposta de criteris per a la distribució de l’encàrrec docent curs 16-17, annex 9.   

 
La degana explicita els criteris de distribució i l’estratègia 1a/2a voltes. 
   
La degana explicita la problemàtica de punts per a activitats dirigides. 
 
La degana demana que la Comissió Permanent permeti un cert marge de maniobra a 
l’Equip Deganal  
 
S’obre un torn de paraules. 
Hi intervenen: Agustín Fernández, Alejandro Adán, María Serna, José Manuel 
Diéguez, Ferran Sabaté, Toni Urpí, Jordi Boronat, Jordi Domingo, Carlos 
Andújar i la pròpia degana.  
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Hi ha un cert debat sobre si els departaments han de veure la part d’encàrrec abans 
que el rectorat.  
 
La Comissió Permanent assenteix, per consens, que l’Equip Deganal, seguint 
bàsicament els criteris del document “Proposta de criteris per a la distribució de 
l’encàrrec docent curs 16/17” posat amb antelació a disposició dels membres de la 
Comissió Permanent, elabori una primera proposta  d’encàrrec docent i la comuniqui als 
membres de la Comissió Permanent, i que d’aquesta manera pugui recollir comentaris i 
suggeriments dels membres de la Comissió Permanent per a elaborar, amb un marge de 
maniobra raonable, l’encàrrec docent definitiu2. 
 
7. Elecció, si escau, dels membres electius de la Comissió d’Avaluació Acadèmica. 
8. Elecció, si escau, dels membres electius de la Comissió de Qualitat. 
 
El secretari explica el procediment de votació dels membres electius de la Comissió 
d’Avaluació Acadèmica i de la Comissió de Qualitat. 
 
Es procedeix a l’elecció segons candidatures en annex 10 i amb les paperetes segons 
annex 11.  
 
Escrutini: 
 
Comissió d’Avaluació Acadèmica 
 
Candidatura: 
Erik Cobo Valeri (PDI) 
Agustín Fernández Jiménez (PDI) 
Jordi Martí Rabassa (PDI) 
Lluís Padró Cirera (PDI) 
Maria Ribera Sancho Samsó (PDI) 
David Benabarre Igón (Estudiantat) 
Quim Motger de la Encarnación (Estudiantat) 
 
Resultats: 
Paperetes emeses:    26 
Vots nuls:           0 
Vots en blanc:        0 
Vots favorables a la candidatura: 25 
Vots no favorables a la candidatura:    1   
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 La primera proposta es va penjar al Racó el dia 02/03/2016 (annex 9 bis); posteriorment i rebuts 
comentaris i suggeriments, es va penjar nova documentació al Racó (tres documents, inclòs l’encàrrec 
docent definitiu) el dia 16/03/2016 (annex 9 ter). 
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Comissió de Qualitat 
 
Candidatura: 
Mercè Mora Giné (PDI) 
Albert Rubio Gimeno (PDI) 
Albert Obiols Vives (PAS) 
Marc Gallofré Ocaña (Estudiantat) 
Carlos García Calatrava (Estudiantat) 
 
Resultats: 
Paperetes emeses:    26 
Vots nuls:           0 
Vots en blanc:        2 
Vots favorables a la candidatura: 24 
Vots no favorables a la candidatura:    0   
 
Queden per tant escollides les dues candidatures. 
 
 
9. Torn obert de paraules. 
 
El secretari comenta als representants de l’Estudiantat les conseqüències de no assistir 
a la Comissió Permanent reiteradament sense excusar-s’hi. 
 
La degana planteja la possibilitat de començar les reunions a les 11 hores. 
 
Alejandro Adán comenta que no podria assistir-hi si comencem a les 11 hores. 
 
Hi ha un cert debat al respecte. 
 
El secretari comenta que s’intentarà de millorar l’estructura de temps i l’ordenació dels 
Ordres del Dia de les Comissions Permanents.     
 
 
S’aixeca la sessió a les 14:40 hores. 
 
 
Annexos: 

 
1.   Altes i baixes en l’aplicatiu PRISMA. 
2.    Composició CAGEI, CACFI,CACOCFFI i CACFinal. 
3.    Informe equip. 
4.    GEI. Resultats assignatures GEI. 
4 bis. Màsters. Resultats assignatures màsters. 
5.     Tancament exercici 2015. 
6.     Pressupost 2015. 
7.     Proposta pressupost 2016 
8.     Assignació de docència pel curs 2016-17. 
9.     Proposta de criteris per a la distribució de l’encàrrec docent curs 16/17. 



 6 

9 bis. Primera proposta d’encàrrec. 
9 ter. Documentació final sobre l’encàrrec. 
10.     Proposta membres electius Comissió d’Avaluació Acadèmica i   

    Comissió de Qualitat. 
11.     Paperetes eleccions Comissió d’Avaluació Acadèmica i Comissió de  

    Qualitat.  


