
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA PERMANENT DE FACULTAT 
CELEBRADA EL 31 DE GENER DE  2008  
 
 
 
A Bellaterra a les 15:30 del dia 31 de gener 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 Bartrolí (degà), Laia Saumell (secretària), 
Francesc Pi (vicedegà), Roser Pleixats (vicedegana), Antoni Teixell (vicedegà), Maria Luisa 
Arboleya, Xavier Bafaluy (cooordinador d’estudis), Xavier Bardina, Jordina Belmote (coordinadora 
d’estudis), Josep Antoni Biosca, Esteve Cardellach, Marc Casoliva, Rafael Contreras, Mercè 
Corbella, Marta Figueredo (coordinadora d’estudis), Neus Gibert, Patricia Márquez, Esther Martí 
(administradora), Joaquín Martín, Maria Cèlia Martínez, Santiago Maspoch, Joan F. Piniella, Josep 
Piñol, Pere Puig, Montserrat Sarrà, Rosa Mª Sebastián Pérez i Joan Torregrosa. 
 
S’excusen: Lluís Alsedà, Carles Arias, Carmen Baixeras, Martí Boada, Carles Broto, Mar Cartró, 
Albert Català, José Maria Crespo, Teresa Flor, Iluminada Gallardo, Eulàlia Gili, Mar Grau, 
Montserrat Mallorquí, Amàlia Monge, Carme Pechoabierto, Pau Puig i Irene Torres. 
 
Amb l’ordre del dia : 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió ordinària de data 23.01.08.  
2. Informe del degà. 
3. Nomenament de les Comissions de Plans d’Estudi de les titulacions de Ciències Ambientals, 
Geologia i Química. 
4. Aprovació, si s’escau, dels Acords Interns de Planificació. 
5. Aprovació, si s’escau, de la proposta de concessió de premis extraordinaris de titulació dels 
estudiants de la promoció 2006-2007. 
6. Afers de tràmit. 
7. Torn obert de paraules. 
 
 
1.- Aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió ordinària de data 23 de gener de 2008. 
 
S’aprova, per assentiment, l’Acta de la sessió ordinària de la Junta Permanent de Facultat de 
data 23.01.08. 
 
 
2.- Informe del degà 
 
El degà informa del Consell de Govern d’aquell matí, que la percepció obtinguda ha estat que vénen 
temps difícils: 

 -- En l’aspecte econòmic, sembla ser que, dels acords firmats amb la Conselleria, a la fi tan sols 
rebrem dos terceres parts aquest any i que al següent any, tot el que pertoqui el proper any més la 
tercera part que no rebrem d’aquest any. 
 -- Revisió dels plans d’estudi amb tot el que això comporta. Les comissions que nomenarem avui 
han de presentar les propostes abans de l’estiu, o al tornar de l’estiu, si és que es vol que els graus 
s’implantin el curs 2009-2010. 
 -- Hi ha molts col·lectius que se senten menyspreats. S’ha tractat el problema dels becaris que 
col·laboren a la UAB (en Biblioteques, en Gestions Acadèmiques, s’encarreguen del programa 
Erasmus..). S’ha creat una comissió formada per estudiants i membres del Consell de Govern per a 
estudiar aquesta problemàtica. 

    -- S’ha presentat el document de Càrrecs/Encàrrecs en què els centres tindran exclusivament un 
degà, dos vicedegans i un secretari, i la resta seran encàrrecs 
--S’ha plantejat que hi ha una relació del nombre de PAS en relació amb el nombre de PDI 
dolenta, es copsa la necessitat de més personal i més qualificat, però ja s’ha comentat que aquest 



any no es veu viable. En l’àmbit de la Facultat de Ciències aquest problema ve agreujat amb el 
nombre de màsters que ara s’han de gestionar i amb l’adaptació dels nous plans d’estudi.   
-- L’Equip de Govern vol crear un Model de Pla d’Adaptació en què quedi reflectida la dedicació a 
la gestió i a la recerca del PDI i dels departaments, i s’ha compromès a presentar-lo aquest any. 
 

El degà informa que la vicedegana Roser Pleixats deixarà el càrrec el proper 15 de febrer al gaudir 
d’un any sabàtic. Atès el document que s’ha presentat al Consell de Govern i que es vol aprovar al 
març, s’està estudiant la conveniència de no nomenar un nou vicedegà i, en canvi, nomenar varis 
encàrrecs que s’adaptin més a la situació actual de la Facultat. 
 
El degà informa de la Subcomissió de Grau de la Comissió d’Afers Acadèmics:  

-- Màster Oficial de Formació Inicial del Professorat de Secundària: 
Les dues conselleries tenen visions diferents: el Departament d’Educació el voldria començar quan 
més aviat millor i el Departament d’Innovació, Universitats i Empreses no te pressa i considera 
que no s’està a temps de començar-lo el proper curs.  
La UAB és qui té el projecte més avançat, però no vol començar-lo el proper curs si és l’única 
universitat pública que ho fa. J. Belmonte puntualitza que un altre argument que es va donar va ser 
que la UAB no té totes les branques d’aquest màster. 
-- Proposta de creació d’un nou títol de Medicina UAB/UPF. 
La UAB impartirà dos títols de Medicina diferents, un serà sols de la UAB i l’altre de la 
UAB/UPF. Això comporta per a la UAB mantenir la unitat hospitalària de l’Hospital del Mar, 
crear-ne una al Parc Taulí, que l’Escola d’Enfermeria de Sant Pau i la de la Vall d’Ebron que ara 
són adscrites a la UAB fossin de la UAB, i el compromís de programar les titulacions 
d’Odontologia i Fisioterapeuta dins la UAB en un futur. 
-- Plans d’estudi de Matemàtiques i Física. 
S’ha aprovat el 95-98% del que es va presentar, atès que qüestions com itineraris, mencions, etc... 
s’han de consensuar amb tota la Universitat. Però s’han aprovat fonamentalment els plans 
d’estudis presentats i sols es faran canvis tècnics, els canvis que no siguin tècnics es consultaran 
als presidents de les comissions que han elaborat els plans d’estudis i, en cas de no haver-hi acord, 
al degà. 
 

El degà també informa del Pla Director del Foment de la Recerca d’Excel·lència que està previst que 
s’aprovi en Consell de Govern durant el 2008 i de que ja s’ha plantejat si no és convenient posposar-
ho, atès que s’estan revisant els plans d’estudis. 

 
 

S’obre un torn d’intervencions. 
 
-- J. Torregrosa demana si els dos terços del pressupost i el terç posterior que han d’ingressar a la 
UAB són els 50 milions d’euros que s’havien d’ingressar. El degà respon que sí. 
Comenta que a l’informe que va fer el rector al Claustre es va dir que es volia premiar l’excel·lència 
en la recerca i que hi destinarien diners, però a la vegada volen uniformitzar tots els overheads dels 
projectes i hi ha becaris fent de laborals, associats fent de titulars..., el que li sembla contradictori. A 
més, respecte a la dedicació individual del professorat, recorda que en lloc de substitucions hi ha la 
idea de pagar hores extres a partir de les 240 hores, i no entén com pot ajustar-se tot plegat. 
Respecte a la Comissió d’Afers Acadèmics del dimarts passat considera que, si sols va aprovar els 
papers que es van enviar al Ministerio, potser no calia córrer tant. A més troba una mica irregular 
que la UAB estigui fent propaganda de les noves titulacions quan no sabem si el Ministerio les 
aprovarà ni si la Generalitat les aprovarà. En tot cas, demana quin és el document final que s’ha 
enviat al Ministerio. 
Finalment pregunta si els professors que donaran classe al Màster Oficial de Formació Inicial del 
Professorat de Secundària han impartit mai classes a secundària. 
 
-- S. Maspoch diu que la seva visió del Consell de Govern és més pessimista que la del degà: 
Respecte a la revaloració del IPC dels salaris, recorda que està pactat el 4.2% i que sols ens han 
concedit el 3%. Els sindicats ho estan negociant, però la Generalitat ja ha anunciat que el 1,2% 
restant l’ha de treure cada conselleria dels seus pressupostos. 



Respecte al document de Càrrecs/Encàrrecs, creu que la seva aprovació anirà per llarg, ja que sols 
tenen clares les línies generals. A més, opina que és cert que els equips directius tindran més llibertat 
amb aquests diners, però que cal tenir en compte que desapareixeran moltes substitucions al haver-hi 
menys càrrecs oficials. 
S’afegeix a l’opinió de J. Torregrosa de que la Universitat ha d’aclarir què és el més important de la 
nostra tasca, i que ara és molt important dissenyar i aprovar els plans d’estudis. Dels projecte de 
premiar l’excel·lència en la recerca opina que s’està pensant en la imatge. I, finalment, creu que és 
molt important saber dels nous plans d’estudis, quins documents va aprovar la Comissió d’Afers 
Acadèmics, i quin documents s’han enviat a Madrid. 
 
-- J. Belmonte pregunta d’on sortiran els diners per pagar els triennis que ara han de començar a 
percebre algun personal laboral que fins ara no ho rebien. 
Demana si hi pot haver alguna persona al Deganat dedicada a recollir la documentació fonamental 
per l’elaboració dels plans d’estudis. De fet, considera que els deganats ho haurien de demanar al 
vicerectorat corresponent. També demana la relació de documents imprescindibles i un glossari. 
 
-- E. Martí també creu que l’aprovació del document que regula els Càrrecs/Encàrrecs no és 
imminent i tem que si renunciem a una vicedegana acabem perdent diners, doncs creu que amb el 
nou model sortirem perjudicats. 
 
-- S. Maspoch està d’acord amb la intervenció de E. Martí, però no creu que perdem els diners si no 
es nomena un altre vicedegà. 
Informa que en el Consell de Govern s’ha aprovat crear una comissió de 4 persones de la UAB per a 
estudiar el nou model programa de càtedres a la UAB, així com per estudiar el projecte d’homologar 
o transformar agregats a titulars. 
 
-- J. Torregrosa aclareix que el sindicat va negociar que tots els treballadors rebessin triennis, com a 
qualsevol empresa, però com la Universitat no vol fer-se càrrec dels contractes que provenen de 
projectes, d’aquests se n’hauran de fer càrrec els mateixos projectes. 
Respecte al projecte de transformar agregats a titulars recorda que els agregats costen molts més 
diners a la Universitat que els titulars. 
 
El degà respon a les diverses intervencions: 
-- Respecte a la documentació que s’ha enviat a Madrid dels nous plans d’estudi aclareix que el 
vicerector A. Méndez s’ha compromès a fer una reunió amb tots els membres de les dues comissions 
per a informar-ne i també per agrair la tasca feta, però assegura que substancialment no s’ha tocat res 
fonamental. 
-- Està d’acord que hi ha missatges contradictoris respecte al programa d’excel·lència en la recerca. 
-- No sap si el professorat que donarà classe al Màster Oficial de Formació Inicial del Professorat de 
Secundària ha impartit mai classes a secundària. 
-- Sobre els trams de gestió, està clar que els càrrecs de director, degà, vicedegà i  secretari donaran 
lloc a punts pels trams, però creu molt difícil que els encàrrecs en donin. 
-- Agraeix el consell de E. Martí, que vetlla pel Deganat, sobre la conveniència de nomenar un altre 
vicedegà  i informa que té una reunió el 4 de febrer amb el secretari general per parlar d’aquest tema. 
-- Respon a la J. Belmonte que sí a la petició de la relació de documents imprescindibles i un 
glossari, i recorda que anirà molt bé tota la feina feta per les Comissions de Plans d’Estudi de Física 
i de Matemàtiques. 
 
 
S’obre un segon torn d’intervencions 
 
-- M. Figueredo explica que el vicerector J. Carbonell  va passar un power-point als professors de 
secundària explicant en què consistien els nous plans d’estudi, i demana si no ens el podrien 
ensenyar també a la Facultat. 
-- El degà respon que ho desconeixia, però que ho demanarà. 
 



-- J. Belmonte insisteix que voldria un compromís del Deganat de que centralitzarà tota la 
informació que es demani en l’elaboració dels nous plans d’estudi. 
-- El degà respon que per aquest motiu s’ha inclòs el gestor acadèmic com a membre de  totes les 
comissions. Però no pot concedir aquest compromís sense alliberar la Gestió Acadèmica d’altres 
feines, i això ho veu impossible. 
-- S. Maspoch puntualitza que no es pensi en passar feina a les Gestions dels Departaments. 
 
 
3.- Nomenament de les Comissions de Plans d’Estudi de les titulacions de Ciències Ambientals, 
Geologia i Química. 
 
El degà explica que les comissions tenen composicions diferents atesa la diferent tipologia de cada 
titulació, i explicita cadascuna. A més, comunica a la Junta que la Comissió de Nanociències i 
Nanotecnologies (NiN), al ser una iniciativa conjunta de la Facultat de Ciències i l’Equip de Govern 
de la Universitat, tindrà un nomenament directe del rector que el degà donarà a conèixer a la  
propera Junta Permanent de la Facultat. 
 
Comisió del Pla d’Estudis de la Titulació de Ciències Ambientals 
 President: Jordi Bartrolí Molins 
 Coordinadora d’estudis: Jordina Belmonte Soler 
 Sotscoordinador d’estudis: Josep Enric Llebot Rabagliati 
 Un representant del Departament de BABVE  
 Un representant del Departament de Quimica 
 Un representant del Departament de Geografia 
 Un representant del Departament de Física 
 Un representant del Departament de Matemàtiques 
 Un representant del Departament d’Enginyeria Química 
 Un representant del Departament d’Economia Aplicada 
 Un representant del Departament de Geologia 
 Dos estudiants: Carles Arias Gómez i Jaume Royo Guirado. 
 Gestor Acadèmic: Rafael Contreras Cebrián 
 
S’aprova, per assentiment, la Comissió del Pla d’Estudis de la Titulació de Ciències 
Ambientals. 
  
Comisió del Pla d’Estudis de la Titulació de Geologia 
 Presidenta: Maria Luisa Arboleya Cimadevilla 
 Maria Mercè Corbella Cordomí 
 Eulàlia Gili Folch 
 Eduard Remacha Grau 
 Antoni Teixell Cacharo 
 Dos estudiants 
 Gestor Acadèmic: Rafael Contreras Cebrián 
 
S’aprova, per assentiment, la Comissió del Pla d’Estudis de la Titulació de Geologia. 
 
Comisió del Pla d’Estudis de la Titulació de Química 
 Presidenta: Marta Figueredo Galimany 
 Ramon Alibés Arqués 
 Teresa Flor Pujadas 
 Santiago Maspoch Andrés 
 Maria Muñoz Tapia 
 Mariona Sodupe Roure 
 Manel del Valle Zafra 
 Dos estudiants 
 Gestor Acadèmic: Rafael Contreras Cebrián 
 



S’aprova, per assentiment, la Comissió del Pla d’Estudis de la Titulació de Químiques 
 
El degà comenta que potser s’hauria de canviar el nom de la Comissió de Coordinació de 
Primer Curs a la Facultat de Ciències, i que s’anomenés quelcom similar a Comissió de 
Coordinació. També informa que les Comissions que s’acaben d’aprovar seran convocades 
el 14 de febrer a una reunió amb la directora de l’OPQ per explicar amb més detalls tot els 
procediments que han de seguir. 
 
 
4.- Aprovació, si s’escau, dels Acords Interns de Planificació. 
  
El degà explica que la documentació ja es va trametre amb la documentació de la darrera Junta 
Permanent i que en aquest període han arribat suggeriment que ja s’han inclòs en la nova versió. 
Malgrat tot, els canvis efectuats han estat bàsicament qüestions de redactat que el degà explicita 
quins són. 
 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
-- J. F. Piniella fa alguns suggeriments més. La primera és que es parla de 7 objectius estratègics i 
tan sols n’apareixen 6. El degà respon que és una errada i que en pren nota per a corregir-ho. 
La segona és que en el punt en què es parla de millorar el règim acadèmic dels estudiants es proposa 
un augment d’un 1%,  xifra que entra dins el límit de l’error, per aquest motiu considera que 
presentar-ho com objectiu és no dir res. El degà respon que atès que estem en procés de canvi en les 
titulacions no ens volíem comprometre i se’ns va demanar que poséssim al menys un 1%. 
 
-- E. Martí recorda que l’objectiu d’aquest document és aconseguir finançament i que, per tant, és 
lògic fer compromisos moderats. 
 
-- J. Belmonte pregunta si  en la Facultat de Biociències s’han comptat d’alguna manera les hores de 
tutoria en el còmput d’hores del pla docent. 
 
-- S. Maspoch pregunta si els números amb que ens comprometem es miren any a any, o és un 
promig que s’ha d’aconseguir al llarg del període.  
El degà respon que es marca la tendència any a any. 
 
-- J. Torregrosa demana que s’enviï el redactat definitiu. 
 
S’aproven, per assentiment, els Acords Interns de Planificació. (doc. 1) 
 
El degà informa que el dia 7 de febrer hi haurà la signatura formal amb la presència de la 
Vicerrectora d’Economia i  que tothom que ho desitgi,  pot assistir-hi. 
 
-- M. Figueredo demana si els diners que s’aconsegueixin a canvi d’aquests acords s’utilitzaran per 
assolir aquests acords. 
 
-- El degà respon que anirà donant compte a la Junta Permanent de les accions que es vagin 
efectuant per complir aquests acords. 
 
-- M. Figueredo puntualitza que un problema és que per millorar el rendiment acadèmic cal 
aconseguir bons estudiants, i recorda que un bon lloc per fer-ho és el Saló de l’Ensenyament, però 
que, de moment, el professorat que hi va ho fa de manera altruista. Demana si dins la Facultat es 
podria fer alguna mesura per a que no fos així. 
 
-- J. F. Piniella explica que sí, que hi ha algun tipus de reconeixement, com en el programa Argó, de 
reconeixement d’algun crèdit. I recorda que també hi ha les Jornades de Portes Obertes, Camí de la 
Ciència, etc... on el professorat s’hi apunta per voluntarisme. 



 
-- La vicedegana R. Pleixats explica que tota aquesta promoció s’organitza des del Rectorat i totes 
tenen una petita remuneració econòmica, excepte la del Saló de l’Ensenyament en què tan sols es 
paga la benzina i el dinar. 
 
-- J. Belmonte es queixa que sovint et demanen que hi participis amb pocs dies d’antelació i en 
períodes lectius, considera que qui ho organitza hauria de tenir en compte que els professors també 
imparteixen classes. 
 
-- El degà reconeix estar d’acord amb M. Figueredo que un objectiu es captar bons estudiants i que 
dins els AIP s’hauria d’intentar aconseguir-ho. També demana als Coordinadors/Departaments que 
pensin alguna acció pel Saló de l’Ensenyament, doncs és un lloc on es poden captar bons estudiants. 
 
 
4.- Aprovació, si s’escau, de la proposta de concessió de premis extraordinaris de titulació dels 
estudiants de la promoció 2006-2007. 
 
El degà llegeix les següent propostes de candidats als premis extraordinaris de titulació: 
 
 Titulació de Ciències Ambientals: Elisabet Nadeu Puig-Pey i Pere Ariza Montobbio 
 Titulació d’Estadística: Anna Graells Colillas i José Antonio Barrera Gómez. 
 Titulació de Física: Galí Drudis Solé i Martí Cuquet Palau. 
 Titulació de Química: Cristina Lavilla Aguilar i Amàlia Monge Marcet. 
 Titulació de Matemàtiques i Titulació de Geologia: desert per manca de candidats. 
 
S’aprova, per assentiment, la proposta de concessió de premis extraordinaris de titulació dels 
estudiants de la promoció 2006-2007. 
 
 
6. Afers de tràmit. 
 
El degà informa de la signatura de convenis amb empreses, dels tribunals que han de jutjar tres 
proves de conjunt i d’un tribunal de sisena convocatòria. 
 
 
7. Torn obert de paraules. 
 
-- J. Belmonte pregunta quan es promourà un moviment de protesta dins de la UAB, doncs fins ara 
sempre ens van escanyat, però seguim obeint.  
-- M. L. Arboleya hi està d’acord. 
 
 
S’aixeca la sessió a les 18:30 de la tarda. 
 
 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a trenta-u de gener de dos mil vuit. 
 
 
 
 
 
Vist i plau:     Secretària: 
Degà 


