
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA PERMANENT DE FACULTAT 
CELEBRADA EL 4 DE JUNY DE  2008. 
 
 
 
A Bellaterra a les 15:30 h. del dia 4 de juny 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), Antoni Teixell (vicedegà), Lluís Alsedà, Maria Luisa 
Arboleya, Xavier Bafaluy (cooordinador d’estudis), Carmen Baixeras, Jordina Belmote 
(coordinadora d’estudis), Josep Antoni Biosca, Carles Broto (coordinador d’estudis), Juan Campos, 
Esteve Cardellach, Natàlia Castellana, Rafael Contreras, Jordi Demestre, Marta Figueredo 
(coordinadora d’estudis), Teresa Flor, Katia Ghannadzadeh, Louis Lemkow, Montserrat Mallorquí, 
Esther Martí (administradora), Santiago Maspoch, Joan Orobitg, Joan F. Piniella, Josep Piñol, Juli 
Real, Joan Reche (coordinador d’estudis), Xavier Roqué, Montserrat Sarra i Rosa Maria Sebastián,  
 
S’excusen: Martí Boada, Mercè Corbella, José Maria Crespo, Xavier Gabarrell, Iluminada Gallardo, 
Neus Gibert, Josep Enric Llebot, Maria Cèlia Martínez,  
 
Amb l’ordre del dia : 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió ordinària de data 31.01.08.  
2. Informe del degà. 
3. Aprovació, si s’escau, del calendari acadèmic del curs 2008-2009. 
4. Aprovació, si s’escau, dels criteris de repartiment del Pressupost 2008. 
5. Aprovació, si s’escau, del reconeixement de les activitats de crèdits de lliure elecció per al curs 
2008-2009. 
6. Informe sobre el procés d’elaboració dels nous plans d’estudi. 
7. Afers de tràmit. 
8. Torn obert de paraules. 
 
 
1.- Aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió ordinària de data 31 de gener de 2008. 
 
S’aprova, per assentiment, l’Acta de la sessió ordinària de la Junta Permanent de Facultat de 
data 31.01.08. 
 
El degà observa que a l’acta aprovada hi consta l’aprovació de la Comissió del Pla d’Estudis de la 
Titulació de Ciències Ambientals sense especificar els representants, donat que no estaven tots 
escollits, i que, a petició de J. Belmonte, els farem constar en l’acta de la Junta Permanent d’avui: 
 
Comisió del Pla d’Estudis de la Titulació de Ciències Ambientals : 
President: Jordi Bartrolí  
Coordinadora d’estudis: Jordina Belmonte  
Sotscoordinador d’estudis: Josep Enric Llebot  
Un representant del Departament de BABVE: Ferran Rodà (previament era Anselm Rodrigo) 
Un representant del Departament de Quimica: Xavier Domènech  
Un representant del Departament de Geografia: David Saurí 
Un representant del Departament de Física: Joseph Enric Llebot 
Un representant del Departament de Matemàtiques: Regina Martínez 
Un representant del Departament d’Enginyeria Química: Javier Lafuente 
Un representant del Departament d’Economia Aplicada: Vicent Alcàntara 
Un representant del Departament de Geologia: Elena Druguet 
Dos estudiants: Carles Arias Gómez i Jaume Royo  
Gestor Acadèmic: Rafael Contreras  
 



2.- Informe del degà 
 
El degà informa de renovació de càrrecs: 

 -- El 15 de febrer Roser Pleixats va cessar com a vicedegana, i en el seu lloc ha nomenat 
Vicedegà d’Economia i Activitats Transversals a Marià Baig. 
Cal destacar que s’ocuparà de les activitats transversals a la Facultat, serà responsable de 
l’assignatura de Temes de Ciència Actuals, i també col·laborarà  amb en Xavier Mora en 
l’assignatura de Tallers de Modelització. 
Forma part, junt amb la secretària de la Facultat, de la Comissió que elabora el Master Oficial de 
Formació Inicial del Professorat de Secundària. 
I també s’encarregarà també de desenvolupar algun minor de continguts més transversals de la 
Facultat, en principi la Facultat de Ciències de la Comunicació té interès en dissenyar-ne en 
comunicació científica. 
 -- La Secció de Geologia ha triat el seu nou coordinador, en Joan Reche. 
 -- Hi haurà canvis a al coordinació de la titulació de Ciències Ambientals, atès que el 15 de 
setembre la coordinadora actual J. Belmonte comença un any sabàtic. A més, el sotscoordinador 
ha estat elegit  Director del Departament de Física a efectes de l’1 de juliol. S’intentarà nomenar 
un sotscoordinador que a partir del 15 de setembre ja passi a ser el coordinador. 
 -- Hi ha hagut canvis en la representació dels estudiants a la Junta Permanent, s’incorporen 
Jordi Demestre i Anna Serra. 
-- El degà informa que el director del Centre d’Estudis d’Història de les Ciències, Xavier Roqué, 
assistirà a partir d’ara com a convidat a totes les Juntes Permanents. La intenció és que,  tan bon 
punt es reformi el reglament, incorporar-lo com a membre de la Junta, però, mentrestant, és una 
solució provisional. 

 
El degà informa de la proposta de distribució dels espais del mòdul Ciències/Biociències:  

Es preveu que a mitjans de setembre el personal del Departament de Geologia podrà ocupar els 
nous i alliberarà els espais que ocupa en el mòdul C/B.   
Es proposa que el Departament de Matemàtiques ocupi provisionalment tots els espais lliures de 
la planta baixa i que a la planta superior es destini una part a les coordinacions de titulacions, i  
la resta s’ocupi provisionalment per la unitat de Fisiologia Animal i el Departament de 
Bioquímica. 
La proposta que es fa és d’ocupació provisional, i es destaca que l’acció més important, conjunta 
de les dues Facultats, és que es reservarà espais per als coordinadors de titulació. A més, com a 
conseqüència s’està negociant l’obtenció de suport administratiu per a les coordinacions de les 
titulacions. 

 
El degà també informa dels aparcaments de l’edifici: 

Assegura que no s’anul·larà el sistema antic d’entrada als aparcaments fins que no s’estigui 
segur del bon funcionament del nou sistema.  
L’administradora del centre explica els criteris segons els quals s’ha donat accés als usuaris al 
nou sistema (doc. 1), i recorda que les targes de l’actual sistema també es van repartir seguint 
uns criteris similars. En qualsevol cas, demana que qualsevol suggeriment al respecte s’enviï 
directament a l’Administració de Centre, de la mateixa manera que qualsevol problema que 
sorgeixi en el moment en que es posi en marxa. 

 
El degà comunica que des del dia 2 de juny fins al 18 de juliol s’obriran aules d’estudi a la Facultat 
de 9 del matí a 1 de la matinada. 
 
El degà informa que els nous títols de Grau en Matemàtiques i Grau en Física ja han estat aprovats 
pel Consejo de Universidades, i que aquest tema serà tractat en profunditat en el punt 6 de l’ordre del 
dia.  
 
També informa que el rector ha nomenat la Comissió de treball per endegar la titulació de grau en 
Nanociències i Nanotecnologia i que tot seguit es relaciona: 
  
 President: Salvador Alegret 



  
 Membres:  Núria Barniol (ETSE) 
                          Joan Ramon Daban (Facultat de Biociències) 
       Arben Merkoçi (ICN) 
        Emilio Lorca (CNM) 
       David Amabilino (ICMAB) 
       Javier Rodríguez Viejo (Departamnt de Física) 
       Verònica Ahufinger (Departament de Física) 
       Josep Ros (Departament de Química) 
       Mª José Esplandiu (Departament de Química) 

 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
-- J. F. Piniella demana que no es dugui a terme el trasllat del personal del Departament de Geologia 
als nous espais mentre que hi hagi obres a la planta inferior i no estiguin totalment acabats. 
El degà respon que hi està absolutament d’acord. 
 
-- M. Figueredo qüestiona el fet de destinar espais de suport a les coordinacions de les titulacions al 
mòdul Ciències/Biociències, atès que si el coordinador s’ha de desplaçar per atendre la coordinació 
encara suposa una dificultat més per al coordinador. 
Respecte al nou accés a l’aparcament, dedueix que els becaris no hi tindran accés tot i fer moltes 
hores de feina a la Facultat, i considera que no és correcte. 
 
--L. Alsedà no està d’acord en què per aconseguir suport administratiu per a les coordinacions de les 
titulacions s’hagi de disfressar de proves pilots i sortilegis.   
Respecte la Comissió que ha d’elaborar el pla d’estudis del Grau en Nanociències/Nanotecnologia, 
observa que el Departament de Matemàtiques no hi està representat i que hi estaria disposat a 
col·laborar. 
 
-- A. Serra demana que se n’ha fet de l’espai que hi havia a la planta baixa del mòdul de 
Ciències/Biociències  destinat al Consell d’estudiants. 
 
--J. Orobitg demana si els criteris per donar accés a l’aparcament en el nou sistema estan aprovats i 
si són definitius. 
 
El degà respon a les diverses intervencions: 
 
-- Respon a M. Figueredo que alguns coordinadors de titulació sí que han demanat espais per a les 
coordinacions, i que els coordinadors que no vulguin utilitzar-los no tenen perquè fer-ho. En tot cas 
una peça clau és aconseguir el suport administratiu. 
 
-- Està d’acord amb L. Alsedà en què no hauria de ser necessari crear uns nous espais per aconseguir 
suport adminstratiu, però la realitat és que s’ha demanat a tots els nivells suport administratiu i no 
s’ha aconseguit. 
L. Alsedà concreta que no volia que s’interpretés com una crítica,  sinó com suport. 
Respecte a la Comissió que ha d’elaborar el pla d’estudis del Grau en Nanociències i 
Nanotecnologia, el degà respon que per descomptat es tindran en compte els departaments que no hi 
estan representats, i que properament es farà una reunió informativa amb ells per intercanviar 
opinions. 
 
--Respon a A. Serra que l’espai que estava destinat al Consell d’Estudiants està provisionalment 
ocupat per membres del departament de Bioquímica però que, depenent de com quedi la distribució 
de la planta superior, es podria deixar algun espai pel Consell d’Estudiants. 
A. Serra explica que actualment el Consell d’Estudiants és de la Facultat de Ciències i la Facultat de 
Biociències conjuntament, i demana si es pot dividir. 
El degà respon que s’estudiarà aquest tema. 
 



-- Respon a J. Orobitg que el document sobre el nou accés als aparcaments no s’ha aprovat, que 
encara s’hi està treballant i que el que es vol és que tothom faci arribar els suggeriments que calgui. 
 
 
3.- Aprovació, si s’escau, del calendari acadèmic del curs 2008-2009. 
 
El vicedegà F. Pi exposa el calendari aprovat per la Comissió de Docència de la Facultat. 
 
M. Figueredo exposa que va entendre que el parcials del primer curs es podien posar quan volgués la 
secció, i que la titulació de Química no els ha posat en la setmana que marca el calendari que es 
presenta per aprovació. 
 
El vicedgà F. Pi respon que no era així, però que si ha estat una confusió, es pot modificar. 
 
S. Maspoch demana que la distribució dels parcials sigui comú, atès que s’han de programar les 
sessions de pràctiques. 
 
El vicedegà F. Pi proposa modificar  les dates dels parcials de primer: al primer semestre poden 
realitzar-se els dies 3, 4 i 5 de novembre i els dies 10, 11 i 12 de desembre, al segon semestre el 20, 
21 i 22 d’abril o el 27, 28, 29 i 30 d’abril (però només una de les dues setmanes). 
 
S’aprova, per assentiment, el Calendari acadèmic del curs 20008-2009 amb les modificacions 
proposades (doc.2) 
 
 
4.- Aprovació, si s’escau, dels criteris de repartiment del Pressupost 2008. 
  
El degà presenta els criteris de repartició del pressupost, que són els mateixos que els del darrer any, 
i recorda que es té el compromís d’elaborar un model que s’ajusti als nous canvis que s’estan 
produint a la Facultat.  
També comenta que el pressupost que s’ha rebut aquest any és un 5% menys que l’any anterior i, en 
conseqüència, tothom rebrà un tant per cent menys que el darrer any. Aquesta disminució del 
pressupost es deguda a que s’han matriculat menys estudiant, aquesta part la recuperarem amb els 
AIP perquè els estudiants han tingut més èxit acadèmic, i també es degut al fet que al dividir-nos 
hem disminuït d’experimentalitat. 
El procediment, en cas d’aprovar-se els criteris, que se seguirà és: s’enviarà el pressupost a tots els 
departaments i seccions, es donarà un temps per a fer esmenes i per a resoldre-les, i si no hi ha cap 
objecció és donarà per aprovat el pressupost.  
 
S’obre un torn d’intervencions: 
 
-- S. Maspoch entén que la Facultat està desbordada per l’elaboració dels nous plans d’estudis i no 
pot abordar una reforma del model del repartiment de pressupost. Demana que s’aprovi de manera 
provisional per segon any, però que hi hagi un compromís de canviar-ho pel proper curs acadèmic. 
Es queixa que històricament no es té en compte el material inventariable. Explica que properament 
s’aprovarà a la Universitat un nou model de repartiment dels diners de reparació i manteniment 
d’equipament de recerca i, que pot succeir que a partir d’aleshores no es puguin desviar aquests 
diners cap a reparació i manteniment d’equipament de docència. 
 
-- J. Belmonte recorda que hi ha departaments externs que també realitzen sortides de camp i que 
després no reben diners. 
El degà respon que ho tindran en compte. 
 
 -- El vicedegà M. Baig concisa que s’ha incorporat recentment en el càrrec, però que recollirà totes 
aquestes dades. 
 



-- R. Pleixats pregunta a S. Maspoch si el que vol és que es torni a posar la partida d’inventariable al 
pressupost. 
S. Maspoch respon que s’ha de fer una reflexió seriosa sobre el model de repartiment del pressupost. 
 
S’aproven, per assentiment, els criteris de repartiment del Pressupot 2008. (doc. 3) 
 
 
5. Aprovació, si s’escau, del reconeixement de les activitats de crèdits de lliure elecció per al curs 
2008-2009. 
 
El vicedegà F. Pi exposa les activitats de crèdits de lliure elecció que es proposen per al proper curs i 
que ja han estat aprovades per la Comissió d’Afers Acadèmics, però que han de ser aprovades 
formalment per la Junta Permanent. Recorda que en els nous títols de grau aquest procediment ja 
desapareixerà, atès que no hi haurà a penes crèdits de lliure elecció. També recorda que totes les 
activitats que es presenten han estat avalades pels corresponents coordinadors d’estudis. 
 
R. Contreras puntualitza que s’hi ha d’afegir l’assignatura que s’imparteix en anglès a la 
Llicenciatura en Química. 
 
El vicedegà F. Pi l’afegeix a la proposta que es presenta a aprovació. 
 
S’aprova, per assentiment, el reconeixement de les activitas de crèdits de lliure elecció per   al 
curs 2008-2009. 
 
 
6. Informe sobre el procés d’elaboració dels nous plans d’estudi. 
 
El degà explica que ja han aprovats els nous Grau en Física i Grau en Matemàtiques. També informa 
que seran prova pilot dins la UAB del model de comptar la dedicació docent del professorat en els 
nous graus, i ja s’està elaborant un nou model que es pretén que sigui senzill, fàcil de comptar i 
engrescador. Per a aquesta tasca el degà nomenarà una comissió que presidirà L. Alsedà i que estarà 
constituïda, a més,  pel vicedegà F. Pi i X. Bafaluy, encarregada del disseny d’aquest model. 
Finalment explica que ja s’ha posat amb contacte amb els  responsables del nou Grau en Humanitats 
i que sembla que també s’hi afegiran. 
 
L. Alsedà presenta la proposta provisional de model per a comptar la dedicació del professorat, i 
sobre la que la comissió començarà a treballar en breu. 
 
S’obre un torn d’intervencions sobre la proposta. 
 
-- M. L. Arboleya comenta que a la reunió que es va fer al Rectorat amb les comissions que estan 
elaborant els nous graus la vicerectora va explicitar que comptarien dues hores per a cada hora de 
teoria real, i que això en el model que es presenta no és així.  
-- L. Alsedà explica que el model que s’està dissenyant intenta passar dels crèdits antics als nous, i 
que ho comptabilitza de manera diferent. 
 
-- J. F. Piniella comenta que, en principi, li agrada la fórmula que es presenta, però que els 
paràmetres de les ponderacions es poden canviar, creu que la Comissió encara hi ha de treballar. 
 
-- J. Belmonte demana que, si a la reunió que es va fer al Rectorat amb els degans i directors de 
departament ja es va decidir que el Grau en Física i el Grau en Matemàtiques serien prova pilot, i 
que s’elaboraria un nou model, com és que a la reunió amb els coordinadors de titulacions i les 
comissions que elaboren els nous plans d’estudis no se’n va dir res. Pregunta quines possibilitats 
d’èxit tindrà el model que s’ha proposat. 
 
 



El coordinador de la Llicenciatura en Matemàtiques C. Broto exposa els aspectes bàsics del nou títol 
de Grau en Matemàtiques que s’ha aprovat. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
-- S. Maspoch demana que, atès que es proposen quatre itineraris, quants alumnes es compta tenir 
per assignatura. 
-- C. Broto aclareix que hi ha molta intersecció entre els itineraris. 
 
-- El vicedegà A. Teixell demana si es podrien tenir les modificacions que es van fer després del 
primer informe desfavorable de l’ANECA. 
-- C. Broto diu que sí, però no eren pas de continguts. 
 
-- J. F. Piniella demana que encara que es facin taules d’equiparacions per passar de la Llicenciatura 
en Matemàtiques actual al nou Grau en Matemàtiques, que es realitzi més personalitzat. 
 
-- X. Roqué es lamenta de que en aquest pla d’estudis s’ha produït la baixa de l’assignatura Història 
de les Matemàtiques, i que la Secció de Matemàtiques no ha intervingut en l’elaboració d’aquest pla 
i no n’ha estat informada, de la mateixa manera que el CEHIC no n’ha estat informat i no ha tingut 
oportunitat de queixar-se. Demana que es revisi, si el Departament i la Secció ho creu oportú, perquè 
no s’entén que quan es vol accentuar la transversalitat es tregui justament aquesta assignatura. 
 
-- L. Alsedà explica la reunió que es va celebrar a Madrid de degans de Matemàtiques i un 
representant de l’ANECA sobre els nous graus. 
Sobre el fet que el nou Grau en Matemàtiques no tingui l’assignatura d’Història de les 
Matemàtiques, explica que el Departament de Matemàtiques n’ha parlat amb en X. Roqué dels 
motius, però que igualment torna a demanar excuses per tal com s’ha portat el procés. També 
informa que el Departament de Matemàtiques ha començat negociacions amb el Departament de 
Didàctica de les Matemàtiques i les Ciències Experimentals per a elaborar un minor que recuperi les 
assignatures d’Història de les Matemàtiques, Didàctica de les Matemàtiques i Geometria Sintètica. 
 
-- J. Demestre llegeix un document elaborat per una part dels estudiants en que es demana votar no 
als nous plans d’estudi. 
 
-- A. Serra es queixa de que la Junta Permanent es dugui a terme en aquestes dates, i demana que 
s’enviï a tots els membres de la Junta el document que acaba de llegir J. Demestre. 
 
-- C. Broto respon a X. Roqué que en el nou Grau en Matemàtiques no es va posar l’assignatura 
d’Història de les Matemàtiques perquè es va pensar en un bacchelor i un quart curs composat per 
mencions i que hi havia altres vies com els minors per aquest tipus d’assignatures. 
 
-- El degà respon als estudiants que hi ha temes plantejats al document que han presentat, que són 
molt enraonats, i  que justament s’està treballant per a compensar-ho. 
 
 
El coordinador de la Llicenciatura en Física X.Bafaluy exposa els aspectes bàsics del nou títol de 
Grau en Física que s’ha aprovat. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
-- M. Figueredo demana una reunió de totes les comissions de plans d’estudi de la Facultat per a 
intercanviar informació i que es facin arribar tots els documents relacionats de que es disposi. 
 
-- El degà informa que les comissions que elaboren els graus en Química i Geologia tenen ja la fase 
A i B, que la de Ciències Ambientals està en la fase A, i finalment la de Nanociències i 
Nanotecnologia ha començat a treballar per la fase C. 



Recull el suggeriment fet per M. Figueredo i diu que s’intentarà convocar una reunió de comissions 
el proper dijous dia 12. 
 
 
7. Afers de tràmit. 
 
No hi ha afers de tràmit.. 
 
 
8. Torn obert de paraules. 
 
-- El degà informa dels fets ocorreguts a la Facultat  de Lletres i que ell juntament amb els directors 
de Departaments expressaran el seu recolzament al deganat de la Facultat de Lletres. 
 -- L. Alsedà demana el suport de la Junta Permanent de Ciències a la Junta Permanent de Lletres per 
a que puguin efectuar la seva tasca. 
--El degà concreta que es redactarà un escrit de suport que s’enviarà a tots els membres de la Junta, i 
que si hi estan d’acord, s’enviarà a la Junta de la Facultat de Lletres. 
-- J.Belmonte demana que també es difongui a tota la comunitat universitària. 
 
 -- J. F. Piniella pregunta si encara existeix la Comissió de primer curs. 
-- El degà respon que no, degut a les circumstàncies. 
 
-- J. Demestre demana que es posposi tota aprovació de plans d’estudi fins al curs vinent. 
-- El degà aclareix que la Generalitat vol que tots els nous graus comencin el curs 2009-2010, i que 
això fa que els calendaris siguin molt ajustats. 
--L. Alsedà comenta que debatre ara l’aplaçament dels nous plans d’estudi és llarg, però si que 
pregunta a J. Demestre perquè ho demanen. 
-- J. Demestre respon que la idea no es posposar-ho, sinó començar un nou procés més transparent. 
-- M. L. Arboleya opina que no hi ha hagut manca de transparència, que els estudiants trien els seus 
representants i que són aquests els que estan a les comissions. 
-- M. Figueredo tampoc està d’acord amb la manca de transparència i informa que la darrera setmana 
es va celebrar una Junta de Secció de Química per parlar del nou pla d’estudis i no hi va haver a 
penes participació dels estudiants. A més considera que la protesta és de caire polític, quan les 
comissions són purament tècniques. 
-- J. Demestre demana que s’inclogui aquest tema en una propera Junta. 
-- El degà respon que s’inclourà com a punt de l’ordre del dia. 
 
 
S’aixeca la sessió a les 18:50 h. de la tarda. 
 
 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a quatre de juny de dos mil vuit. 
 
 
 
 
 
Vist i plau:     Secretària: 
Degà 


