
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA PERMANENT DE FACULTAT 
CELEBRADA EL 2 DE JULIOL DE  2008 
 
 
 
A Bellaterra a les 12:00 h. del dia 2 de juliol de 2008, es reuneix la Junta Permanent de la Facultat en 
sessió ordinària sota la presidència del Sr. Degà, actuant de secretari la secretària de la Facultat i 
amb l’assistència dels següents membres de la Junta: Jordi Bartroli (degà), Laia Saumell (secretària), 
Marià Baig (vicedegà), Francesc Pi (vicedegà),  Xavier Bafaluy (cooordinador d’estudis), Carmen 
Baixeras, Xavier Bardina, Josep Antoni Biosca, Martí Boada, Juan Campos, Esteve Cardellach, 
Rafael Contreras, Mercè Corbella, Jordi Demestre, Marta Figueredo (coordinadora d’estudis), 
Teresa Flor, Xavier Gabarrell, Iluminada Gallardo, Gregori Guasp, Montserrat Mallorquí, Esther 
Martí (administradora), Joaquim Martin, Maria Cèlia Martínez, Jordi Mompart, Joan Orobitg, Carme 
Pechoabierto, Francesc Perera, Joan F. Piniella, Pere Puig (coordinador d’estudis), Juli Real, Joan 
Reche (coordinador d’estudis), Xavier Roqué, Montserrat Sarra i David Saurí.  
 
S’excusen: Jordina Belmonte, José Maria Crespo, Neus Gibert, Santiago Maspoch, Rosa Maria 
Sebastián i Antoni Teixell.   
 
Amb l’ordre del dia : 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió ordinària de data 04.06.08.  
2. Aprovació, si s’escau de la proposta de professor Honoris Causa de la UAB al Dr. Albert Fert, 
director científic de la Unité Mixte de Physique CNRS/Thales (Palaiseau, France) i Premi Nobel de 
Fïsica de l’any 2007. 
3. Informe del Degà. 
4. Aprovació, si s’escau, de la creació d’un espai físic pels coordinadors de Titulació i de Màsters. 
5. Informe sobre el Màster Oficial de Formació de Professorat de Secundària. 
6. Afers de tràmit. 
7. Torn obert de paraules. 
 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió ordinària de data 4 de juny  de 2008. 
 
X. Roqué observa que l’acta no recull que en la seva intervenció en el segon torn d’intervencions del 
punt 6 va dir que lamentava que la Secció de Matemàtiques no intervingués ni estigués informada de 
que en el nou Grau en Matemàtiques no programa cap assignatura de Història de les Matemàtiques. 
 
S’aprova, per assentiment, l’Acta de la sessió ordinària de la Junta Permanent de Facultat de 
data 04.06.08, incorporant l’esmena presentada. 
 
 
2.- Aprovació, si s’escau de la proposta de professor Honoris Causa de la UAB al Dr. Albert Fert, 
director científic de la Unité Mixte de Physique CNRS/Thales (Palaiseau, France) i Premi  Nobel  
de Fïsica de l’any 2007. 
 
El Dr. Josep Fontcuberta, membre de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona explica 
detalladament el currículum del Dr. Albert Fert, així com la seva forta vinculació amb la UAB. 
 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
-- J. F. Piniella opina que, amb tot el que s’ha exposat, el Dr. Albert Fert compleix sobradament tots 
els requisits per a ser proposat professor Honoris Causa. 
 



-- El degà puntualitza que el proper curs es compliran els 40 anys de la UAB i a la tardor es vol 
nomenar professors Honoris Causa en varies disciplines, i el Dr. Albert Fert seria un d’ells.   
La Facultat presentarà, en cas de ser aprovada,  al Consell de Govern la proposta de professor 
Honoris Causa del Dr. Albert Fert, i la de la Dr. Katarzyna Chalasinska-Macukov que va ser 
aprovada en la Junta Permanent del 27 de juny de 2007. En conseqüència, el curs que ve es faria un 
cert èmfasi en la Física: 
-- al primer semestre es faria la investidura de professor Honoris Causa del Dr. Fert, acte que 

s’aprofitaria per visualitzar una primera presentació del nou Grau en 
Nanociencies/Nanotecnologia. I a més, el proper curs la lliçó inaugural serà a càrrec del Dr. J. 
Casas Vázquez,  

-- al segon semestre dedicaríem un dia a la Física, al matí amb actes de difusió de la tasca que es fa 
de Física a la UAB, i a la tarda amb la investidura de professora Honoris Causa de la Dra. 
Chalasinska-Makukov. 

El degà recorda que la proposta del Dr. Fert es considerada dins dels actes institucional de la UAB, i 
la de la Dra. Chalasinska-Makukov dins de la quota de política de gènere, per tant, aquestes dues 
propostes no ens impediran fer-ne un altra d’aquí a un any, si així ho consideréssim oportú. 
 
El degà observa que no hi ha quòrum suficient per aquesta votació que necessita de majoria absoluta 
per a ser aprovada, i proposa a la Junta que ara es voti, però que, de seguir amb quòrum insuficient, 
es perllongui la votació a la Secretaria del Deganat fins l’endemà a les 14:00 h. La Junta hi està 
d’acord. 
 
 
3.- Informe del degà 
 
El degà recorda que a la darrera Junta Permanent es van aprovar els criteris de repartiment del 
Pressupost del 2008, i que es va acordar enviar el pressupost a tots els departaments i totes les 
seccions per a que fessin esmenes i que, si no hi havia cap objecció, es donaria per aprovat. Durant 
aquest període s’han rebut dues esmenes: una del Departament de Geologia que havia detectat una 
errada que ja s’ha corregit, i una altra de la Secció de Ciències Ambientals en què observava que està 
aprovat que es reserva el 2,4% de la dotació que es distribueix a les seccions per als laboratoris 
integrats de Ciències Ambientals i, en canvi, no s’havia efectuat per un error en el full de càlcul 
utilitzat, també ha estat corregit. Amb aquestes dues correccions, es donaria per aprovat el 
Pressupost del 2008.  
 
A la darrera Junta Permanent es va acordar fer un escrit de suport a la Junta Permanent de la Facultat 
de Lletres, aquest escrit ja va ser enviat a tots els membres de la Junta per a que hi fessin les esmenes 
que creguessin oportunes, i posteriorment fou tramès a la Facultat de Lletres. L’escrit fou el següent 
 

COMUNICAT DE LA JUNTA PERMANENT DE LA FACULTAT DE 
CIÈNCIES SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE LA JUNTA PERMANENT 

DE LA FACULTAT DE LLETRES DEL 29 DE MAIG DE 2008 
 

La Junta Permanent d la Facultat de Ciències, reunida en sessió de 4 de juny de 2008, va acordar 
recolzar el dret de la Junta Permanent de la Facultat de Lletres a portar a terme la seva activitat 
sense cap tipus de coacció i, a la vegada, rebutjar qualsevol mena de violència física o verbal  que 
atempti contra els seus membres. 
 
El degà informa de diferents canvis en càrrecs: 
-- Josep Enric LLebot ha estat elegit nou director del Departament de Física a efectes de l‘1 de juliol, 
ha cessat, per tant, com a sotscoordinador de la titulació de Ciències Ambientals. 
-- David Saurí ha estat nomenat nou sotscoordinador provisional de la titulació de Ciències 
Ambientals, atès que la Junta de Secció ja l’ha elegit nou coordinador de la titulació a efectes del 15 
de setembre, així com també ha estat elegida Elena Druguet nova sotscoordinadora a efectes del 15 
de setembre. 
-- David Gómez ha estat elegit nou director del Departament de Geologia. 
 



El degà informa que ha estat aprovat per la Comissió d’Afers Acadèmics de Grau el pla d’estudis de 
la simultaneïtat d’estudis de Física/Matemàtiques. Té una durada de 5 anys, 317 crèdits i dins s’hi 
programa una menció de Física/Matemàtiques de 30 crèdits. També comenta que l’estudiant amb la 
màxima nota de la selectivitat a Tarragona ha manifestat que vol estudiar el nou Grau en 
Física/Matemàtiques a la UAB, i que al sortir publicat a molts diaris ha constituït una propaganda 
important. 
 
L’administradora del centre E. Martí, informa del Comitè de Seguretat.  
Recorda que la seguretat és un tema molt important, més en una facultat com és la Facultat de 
Ciències, que la prevenció hi consta en els Acords Interns de Planificació, que s’hauria de formar un 
Comitè al centre, i que, malauradament, el PDI no s’apunta als cursos de prevenció que s’organitzen. 
 
El degà finalment presenta el projecte d’obres de l’espina C5senar. 
 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
-- T. Flor comenta, respecte als cursos que s’ofereixen de prevenció, que sovint el professorat no hi 
pot anar per incompatibilitat d’horaris amb la docència. 
-- E. Martí informa que aquest problema ja es va comentar al Comitè de Seguretat, a més com la 
possibilitat de fer-los dins la pròpia facultat per a evitar els trasllats. 
 
-- J. Mompart explica que el fet que un noi de Tarragona s’hagi assabentat del Grau en 
Física/Matemàtiques es deu, molt probablement, a que el Departament de Física té una becària que 
utilitza la base de dades dels Dissabtes de la Física per fer difusió de tot aquest tipus d’informació de 
la titulació. Opina que la Facultat hauria de fer aquest tipus d’accions, ja que s’ha comprovat que 
funcionen. 
També informa que hi ha estudiants que demanen una titulació de Física/Química. 
-- M. Baig demana que faci arribar aquesta informació al Deganat de la Facultat per a coordinar totes 
les activitats de difusió de la Facultat. 
 
 
4.- Aprovació, si s’escau, de la creació d’un espai físic pels coordinadors de Titulació  i  de 
Màsters.  
 
El degà explica que ja es va informar exhaustivament d’aquest punt a la darrera Junta Permanent  
però que, atès que la Facultat de Biociències ho ha aprovat en Junta Permanent, ara es presenta per 
aprovació a aquesta Junta. 
 
S’aprova, per assentiment, la creació d’un espai físic pels coordinadors de Titulació i 
de Màsters. (doc. 1) 
 
 
5.- Informe sobre el Màster Oficial de Formació de Professorat de Secundària. 
  
El vicedegà M. Baig informa de l’origen d’aquest màster. Comenta que el CAP s’ha convertit  en 
procediment d’expedició de títols i que estava pendent de reforma des de feia anys, a més moltes 
universitats ja imparteixen màsters i postgraus propis de formació.  
 
Informa de que el Ministerio de Educación y Ciencia ha publicat un decret amb les directrius 
d’aquest màster que serà obligatori per a ser professor de secundària, que serà presencial i constarà 
de 60 crèdits. 
 
La Universitat ha encarregat a la Facultat de Ciències de l’Educació el disseny i direcció d’aquest 
màster, però, a la vegada, ,aquesta ha encarregat a la Facultat de Ciències el disseny dels crèdits dels 
“complementos específicos” que hi consten de les especialitats de Matemàtiques, Física/Química i 



Biologia/Geologia. Seguidament, comenta el disseny que s’ha pensat per aquests “complementos 
específicos”. 
 
També comenta la conveniència de completar-ho amb un minor de Ciències generalista que podria 
oferir la Facultat. 
 
 
S’obre un torn d’intervencions: 
 
-- M. Figueredo comenta que a la proposta del nou Grau en Química ja es preveu programar una 
Història de la Química. 
-- El vicedegà M. Baig, comenta que es podria enllaçar amb el màster i el possible minor. 
 
-- J. F. Piniella pregunta què s‘ha fet del CQP, i quina és la participació del Departament de 
Geologia en la redacció d’aquest projecte. 
-- El vicedegà M. Baig respon que el CQP ha desaparegut, i que qui redacta els complements 
especiícs de Biologia/Geologia és la R. Carrió, però que nosaltres participem en tot el procés. 
 
-- X. Roqué comenta que no veu cap incompatibilitat en què es programi una assignatura de Història 
de la Química dins del Grau en Química i un altra dins el Màster de Formació del Professorat de 
Secundària, atès que són assignatures amb caires diferents. 
 
 
6. Afers de tràmit. 
 
El degà informa del nomenament de tribunals de cinquena i sisena convocatòria i de la signatura de 
diversos convenis. 
 
 
8. Torn obert de paraules. 
 
-- J. Demestre presenta un escrit en que bàsicament es demana el posicionament en contra de 
l’obertura d’expedients que ha fet la Universitat, fa una crida a la calma i considera que l’obertura 
d’expedients no fa més que agreujar aquesta situació 
 
Diversos estudiants expedientats són convidats a la Junta per a explicar els fets. Un estudiant 
expedientat de la Facultat de Lletres explica que la situació de crispació comença amb la càrrega 
policial. També comenta que el vincle dels estudiants amb el Rectorat era l’adjunt del Vicerectorat 
d’Estudiants, que va dimitir com a conseqüència d’aquests fets, i que això també ha col·laborat a la 
incomunicació i a la crispació. 
 
S’obre un torn d’intervencions sobre aquest tema. 
 
 -- J. F. Piniella demana quants expedientats hi ha 
-- Un estudiant respon que de moment 32, però que possiblement n’hi haurà més. 
-- J. F. Piniella comenta que veu molt bones intencions per part dels estudiants i considera que sols 
caldria seure a parlar-ne. 
 
-- M. Figueredo demana quina és la cronologia dels fets ocorreguts i per quina raó s’han obert aquest 
expedients. 
-- Un estudiant explica amb detall la cronologia dels fets. 
 
-- Un estudiant lamenta el fet que s’hagin obert expedients i que s’hagin convocat juntes en època 
d’exàmens. 
 
-- J. Mompart pregunta què implica obrir un expedient a un estudiant. També comenta que no 
considera lògic demanar globalment el tancament d’aquests expedients. 



-- Un estudiant explica que l’obertura d’expedients s’ha fet de manera col·lectiva, explica les 
sancions que implica i recorda que s’està utilitzant un reglament franquista. 
 
-- El degà puntualitza que des de la Facultat s’intenta que tots els col·lectius s’hi sentin partícips, i 
que és  també feina de la Facultat col·laborar a reconduir la situació. En aquest sentit,  demana a la 
Junta Permanent que delegui a l’equip deganal l’elaboració d’un escrit que reculli l’esperit del que 
s’ha parlat per ser enviat a tots els membres de la Junta perquè hi fessin les esmenes que creguessin 
oportunes i, posteriorment, ser tramès a la Facultat de Lletres. 
 
 
-- J. Campos demana en quin estat està el procés d’elaboració d’una fórmula per comptar les hores 
del professorat, pregunta si no seria millor comptar totes les hores que realment fa un professor i no 
inventar una fórmula. 
-- X. Bafaluy respon que la fórmula no estarà a temps per la planificació docent del proper curs, però 
que durant aquest curs s’haurà de reflexionar al respecte. Recorda que la proposta que s’ha fet al 
Departament de Física per aquest curs és comptar un 30% de més les hores presencials. 
 
--J. Orobitg manifesta que no li agrada la norma que s’aplicarà per donar accés als pàrkings,  no 
entén que la gent que ocupa una plaça de recerca permanent no tingui accés al pàrking. Demana a 
l’equip deganal que es replantegi aquesta norma. 
 
 
A les 14:45 h. se suspèn la sessió per falta de quòrum per a la votació del punt dos. Es decideix, 
doncs, continuar-la a l’endemà amb una votació a la Secretaria del Deganat de 9:00 hores a 14:00 
hores per aprovar, si s’escau, la proposta del punt 2. 
 
A les 14:00 hores del dijous tres de juliol s’efectua el recompte de la votació efectuada, essent el 
resultat : 
  Vots emesos: 33, vots a favor: 33, vots en contra: 0 i vots en blanc: 0 
   
S’aprova, per majoria absoluta, la proposta de professor Honoris Causa de la UAB al Dr. 
Albert Fert, director científic de la Unité Mixte de Physique CNRS/Thales (Palaiseau, France) i 
Premi Nobel de Fïsica de l’any 2007. 
 
 
 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a dos de juliol de dos mil vuit. 
 
 
 
 
 
Vist i plau:     Secretària: 
Degà 


