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ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT CELEBRADA EL DIA 13 DE 
DESEMBRE DE 2006. 
 
 
Comença la reunió a l’Aula Màster del Campus Nord a les 11:27 hores amb el següent 
ordre del dia: 
 
Ordre del dia : 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 
2. Afers de tràmit. 
3. Informe de l’Equip. 
4. Presentació i aprovació, si escau, del Programa d’Actuació de la Degana. 
5. Torn obert de paraules. 

 
 
 
 

Assistents: 
 
PDI: 
 
Ageno Pulido, Alicia     Martínez Parra, Conrado 
Aluja Banet, Tomàs    Martínez Sáez, Fernando 
Àlvarez Faura, Carme    Mayol Sarroca, Enric 
Atmetller Congost, Lluís     Montero Mercadé, Lídia 
Ayguadé Parra, Eduard    Mora Giné, Mercè 
Barceló Garcia, Miquel    Navarro Moldes, Leandro 
Barceló Ordinas, José Mª     Navazo Álvaro, Isabel 
Blesa Aguilera, María José   Nieuwenhuis, Robert 
Botella López, Pere    Nonell Torrent, Ramon 
Cabré Garcia, Josep    Parcerisa Bundo, Joan Manel 
Cañabate Carmona, Antonio   Pérez Casany, Marta 
Cases Muñoz, Rafel    Petit Silvestre, Jordi 
Castell Ariño, Núria     Rivero Almeida, José Miguel 
Castro Rabal, Jorge     Rodríguez Hontoria, Horacio 
Cobo Valeri, Erik      Rubio Gimeno, Albert 
Cortadella Fortuny, Jordi    Sabaté Garriga, Ferran 
Cruz Díaz, José Lorenzo    Sadovskaia Nurimanova, Natalia 
Domingo Pascual, Jordi    Sánchez Carracedo, Fermín 
Fernández Ruzafa, Josep    Sànchez Marré, Miquel 
Fonseca Casas, Pau    Sancho Samso, M. Ribera 
Frigola Bourlon, Manel    Serna Iglesias, Mª José 
Garcia Almiñaña, Jordi    Sesé Castel, Gemma 
Gavaldà Mestre, Ricard    Trias Pairó, Joan 
Guardia Manuel, Elvira    Tubella Murgadas, Jordi 
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Herrada Lillo, Enrique     Turmo Borràs, Jordi 
Herrero Zaragoza, Josep Ramon   Vázquez Alcocer, Pere Pau 
Jiménez González, Daniel   Vinacua Pla, Àlvar 
Larriba  Pey, Josep Lluís      
Marés Martí, Pere      
Martí Rabassa, Jordi     

 
 
PAS: 
 
Anglès Ruiz, Rosa     Montero Garcia, Jordi 
Brenot Rency, Cristina     Murillo Barranco, Carme 
Chalé Marzal, Lina     Natera Muñoz, Inés 
Diéguez Pérez, José Manuel    Obiols Vives, Albert 
Huerta Cerezuela, Víctor    Quemada del Campo, Susan 
Martín Santiago, Rosa María     
 
 
ESTUDIANTS: 
 
Altisent Àlvarez, Francesc Josep   Fenollosa Bielsa, Carles 
Arcos Sebastián, Sergio     Hernández Pibernat, Hugo 
Bellido Cerda, Jordi     Hernández Prieto, Javier 
Bravo Allué, Sergio      López Cabrera, Juan Pedro 
Buigues Pont, Marc     Martí Ruiz, Pere 
Caballero Salvá, Modesto    Monzó Brandvold, Cristian 
Cajal Mariñosa, Sergio     Navas Peire, Álvaro 
Canyameres Giménez, Isart    Olmeda San Miguel, Jorge 
Casanellas Bergés, Félix    Prat Robles, David 
Castro Capafons, Ismael    Soucheiron Estruch, Jordi 
     
 
 
Convidat: Miquel Codina. 
 
 
S’excusen les persones següents: René Alquézar, Carme Martín, Fernando Orejas. 
 
La Degana expressa el condol per la defunció del professor del Departament de 
Llenguatges i Sistemes Informàtics Luis Valentín-Fernández  i de la senyora Juani Luna 
Mayans, membre del PAS del Departament d’Arquitectura de Computadors. 
 
La Degana dóna la benvinguda als nous membres de la Junta de Facultat; recorda que  
els estudiants han renovat la seva representació. 
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La Degana manifesta la seva felicitació a les persones següents pels seus premis, 
mencions o càrrecs: 
 

-  Xavier Orduña i Joan Pinyol, 2n Premi del 6è Concurs d’Idees de Negoci 
    organitzat pel Programa Innova. 
-  Ricardo Martín Brualla, integrant de l’Equip UPC que guanyà a Lisboa 
    el Concurs de Programació SWERC-2006. 
-  Mateo Valero, Premi Nacional d’Investigació “Leonardo Torres Quevedo” i  
    XCIIè Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. 
-  Alícia Casals, Vicepresidenta de la Robotics and Automation Society de l’IEEE. 

  
 
1.- Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 
 
S’aprova per consens. 
 
2.- Afers de tràmit. 
 
No n’hi ha cap. 
 
La Degana proposa de presentar l’Informe de l’Equip i el Programa d’Actuació 
alhora. 
 
La Junta hi assenteix per consens. 
 
Per tant: 
 
3 i 4.- Informe de l’Equip i Presentació del Programa d’Actuació de la Degana. 
 
Es fa d’acord amb projecció electrònica (annex 1) i s’estructura en: 
 

1- Gestió del canvi acadèmic. 
2- Recursos: gestió i captació. 
3- Relacions amb el sector. 
4- Compromís institucional. 
5- Extensió Universitària. 
6- Comunitat FIB. 
 

i s’explicita la feina realitzada i el que hi ha de Proposta d’Actuació (de fet, segons 
colors en les projeccions).  
 

1- Gestió del canvi acadèmic. 
 
Es tracta: 
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- Seguiment dels plans 2003. 

• La Degana remarca l’encaix dels Màsters. 
 

- Millora de la qualitat docent. 
• La Degana remarca el proveïment de la plaça de Tècnic de Gestió 

Acadèmica. 
 

- Lideratge en la transició cap a l’EEES. 
• La Degana remarca la incertesa que encara hi ha. 

 
- Màsters. 

• La Degana agraeix la feina que ha fet Gemma Sesé en fer possible la 
posada en funcionament del Màster TI i també la feina de totes les 
persones que hi han ajudat, en qualsevol dels aspectes que hagin 
sorgit. 

• La Degana remarca la consolidació dels màsters en l’àmbit de les TI 
i la consolidació del suport donat per la Facultat als màsters 
departamentals. 

 
- Acreditació de les titulacions i avaluació de la qualitat. 

• La Degana remarca que el tema està actualment aturat tant a nivell 
català com a nivell estatal. 

 
- Internacionalització dels estudis. 

• La Degana remarca la incorporació d’una Tècnica de Suport per a la 
gestió dels programes de mobilitat. 

• La Degana agraeix la feina feta per diverses persones que han 
possibilitat de tenir web en anglès de cara a la internacionalització 
dels estudis. 

 
- Sistemes d’informació. 
 

2- Recursos: gestió i captació.  
 
Es tracta: 
 
- Sales de presentacions. 

• La Degana agraeix les ajudes rebudes. 
 

- Equipaments docents. 
• La Degana remarca la posada en explotació dels tres nous servidors. 
• La Degana remarca l’equipament d’aules i agraeix l’ajuda i 

l’actuació de les persones, en qualsevol dels aspectes, especialment 
del Cercle FIBER. 
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- Donacions. 

• La Degana agraeix aquestes donacions a les següents  empreses o 
entitats: SUN Microsystems, Intel, Dual Core, APD, Cercle FIBER, 
Fòrum TI. 

 
- Sistemes d’informació i d’altres equipaments. 

 
3- Relacions amb el sector.  

 
Es tracta: 
 
- Convenis de Cooperació Educativa. 

• La Degana agraeix la feina del nou vicedegà Tomàs Aluja. 
 

- Aules d’empresa. 
 

- D’altres relacions. 
• La Degana remarca el projecte de Càtedres d’Empresa. 

 
4- Compromís Institucional.  

 
Es tracta: 
 
- Participació de la FIB en Òrgans de Govern i Comissions. 

• La Degana agraeix la participació de les persones implicades. 
 

- Encàrrecs del Rectorat  
• Igualment la Degana agraeix la participació de les persones 

implicades. 
 

5- Extensió Universitària.  
 
Es tracta: 
 
- Participació dels estudiants. 

• La Degana agraeix la feina de la DAFIB i de les diverses 
associacions. 

 
- Promoció dels estudis. 

• La Degana remarca la importància de la promoció, bàsicament a 
secundària, i agraeix l’ajuda de les persones implicades. 

 
6- Comunitat FIB. 

 
 Es tracta: 
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- Plantilla del Personal d’Administració i Serveis. 
 
- Seguiment de les polítiques de personal de la UPC. 
 
- Millora de les condiciones de treball. 
 
- Accions de formació del personal de la FIB. 

• La Degana agraeix l´interès de les persones implicades. 
 

- Celebració del 30è Aniversari de la FIB. 
• La Degana presenta l’imagotip de l’Aniversari. 

 
S’obre un torn de paraules referents a tota la presentació (Informe i Pla 
d’Actuacions) . 
 
Josep Cabré  suggereix que els canons tinguin la possibilitat d’incorporar-hi CDs. 
 
Álvaro Navas demana beques per tal de traduir material d’assignatures a l’anglès. 
 
Jordi Cortadella agraieix a la Facultat el suport als màsters; especialment vol agrair el 
suport personal de la Degana. 
 
Jordi Cortadella mostra la seva preocupació pel decret de Graus i el possible redisseny 
del pla d’estudis; creu que s’hi hauria de començar a treballar, amb calma; tal vegada 
s’hauria de crear una Comissió, diu. 
 
José M. Barceló també agraeix el suport de la Facultat als màsters; demana certa 
pressió per tal de reiniciar l’activitat del POP. 
 
La Degana comenta, agraeix i eventualment contesta en allò possible i pren nota de les 
intervencions. 
 
La Degana es compromet a tenir la Junta perfectament informada en tot els aspectes 
plantejats. 
 
S’aprova la part de Pla d’Actuació de la Degana per consens. 
 
5.-  Torn obert de paraules. 
 
Rafel Cases, breument, insisteix en una qüestió de qualitat de la Facultat (que, afirma, 
no depèn de les  mesures usuals que pren la Facultat, sobre les quals felicita  l’Equip):  
la problemàtica del nivell dels resultats a Fase Selectiva; pensa que s’hauria d’actuar, de 
treballar al més aviat possible. 
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Carles Fenollosa pensa que efectivament s’ha de treballar en el nivell de la Fase 
Selectiva;  per altra banda, comenta l’obertura de noves aules i demana  que hi hagi  
més endolls. 
 
Jorge Olmeda diu que el problema de la Fase Selectiva és greu i que cal prendre 
mesures fortes; creu que la mateixa DAFIB veu que el nivell és baix; per altra banda, 
informa que la DAFIB va aconseguir 5 claustrals no polítics, assegura. 
 
En aquest moment es tracta en un debat més específic la problemàtica de la Fase 
Selectiva 
 
Jordi Tubella contesta les diverses intervencions referides als problemes objectius del 
nivell a Fase Selectiva, de la falta de motivació, de les poques ganes de treballar dels 
estudiants; informa de les convocatòries de la Comissió Docent en què s’ha tractat i es 
tractarà aquet tema; també els responsables de les assignatures i els representants davant 
de la Degana, així com els estudiants, seran convocats, assegura; s’obrirà un debat 
conjunt en tot allò que sigui possible  i conjuntament es prendran decisions vinculants, 
afirma. 
 
Jordi Tubella, finalment, pensa que hem de tenir cura tant dels estudiants d’alt nivell 
per tal de conservar l’excel·lència de la Facultat com dels més “normals” per tal de 
seguir essent líders al mercat.  
 
La Degana remarca tot el que s’intentarà de fer d’acord amb l’expressat pel vicedegà 
Jordi Tubella; assegura que, en qualsevol cas, els millors estudiants que volen fer 
Informàtica vénen a la FIB; reafirma que, d’entrada, cal recolzar i ajudar tots els 
estudiants. 
 
Acabat aquest debat, el Secretari Acadèmic explica la problemàtica dels punts  DiC  
per als membres de la Junta de Facultat.  
 
Finalment:  
 
Antonio Cañabate afirma que s’ha sentit impressionat molt positivament per la feina 
que l’Equip ha fet, i el felicita i per extensió felicita totes les persones que hi han 
col·laborat.  
 
La Degana agraeix la felicitació. 
 
Jordi Soucheiron fa suggerències sobre el funcionament del Racó i del Fòrum.      
 
Isart Canyameres planteja la problemàtica del Grau i de l’equiparament de titulacions. 
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La Degana explica que ara (en la remodelació que es farà) és el moment de millorar el 
Racó i el Fòrum. 
 
La Degana explica que sobre equiparament de titulacions, ara per ara, no es pot dir 
gaire res; el tema sorgirà, diu, quan les titulacions estiguin establertes. 
 
La Degana informa del vermut de Nadal. 
 
 
 
 
 
 
 
S’aixeca la reunió a les 13:15 hores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexos: 
 
Annex 1: Informe i Programa d’Actuació 2006-2007. 


