
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA PERMANENT DE FACULTAT 

CELEBRADA EL 21  DE DESEMBRE DE 2011. 

 

 

 

A Bellaterra, a les 12:00 hores del dia 21 de desembre de 2011, 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) Àngels González (vicedegana), Francesc Pi (vicedegà), Verònica 

Ahufinger, Maria Luisa Arboleya, Xavier Bardina, Anna Barragan, Jordina Belmonte, Josep M. 

Burgués , Juan Campos, Rafael Contreras , Mercè Corbella, Manel del Valle, Juan Jesús Donaire, 

Lluís Font, Xavier Font, Albert Griera, Josep Maria LLuch, Antoni Mèndez, Isabel Mercader, Agustí 

Nieto, Eloi Pareja, Carmen Pechoabierto, Joaquim Portet, Pere Puig, Joan Reche, Joan Rieradevall, 

Josep Ros, Rosa Maria Sebastián. Joan Suades, Santiago Suriñach, Antoni Teixell i Adelina 

Vallribera.  

 

S’excusen: Montse Mallorquí, Jordi Duch, Teresa Puga, Montserrat Sarrà i Gil Solanes 

 

 

Amb l’ordre del dia: 

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 30.06.11. 

2. Informe del degà. 

3. Informe i ratificació, si s’escau, dels acords presos a les sessions de la Comissió d’Afers 

Acadèmics i de la Comissió d’Avaluació del 19/10/11 i del 29/11/11. 

4. Informació i ratificació, si s’escau, dels acords presos a la sessió de la Comissió de Postgrau del 

12/12/11. 

5. Convocatòria d’ajuts a la matrícula. 

6. Presentació de la Xarxa Alumni i aprovació, si s’escau, de la Comissió Alumni de la Facultat de 

Ciències. 

7. Afers de tràmit. 

8. Torn obert de paraules. 

 

 

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 30.06.11  

 

S’aprova, per assentiment, l’Acta de la sessió ordinària de la Junta Permanent de Facultat de 

data 30.06.11. 

 

 

2.- Informe del degà 

 

-- El degà presenta la nova administradora, la Sra. Anna Barragán, i li dona la benvinguda. 

 

-- El degà informa que al darrer Consell de Govern va ser aprovat el pressupost i que està previst que 

avui s’aprovi al Consell Social. Comenta que aquest pressupost comporta una reducció significativa 

respecte a anys anteriors i que suposa una retallada en les partides de PDI i PAS. Explica que ha 

estat nomenada una comissió molt àmplia amb la missió d’arribar a un consens respecte al model 

d’universitat i d’estudiar com es concreten les retallades pressupostàries, doncs de moment no se sap 

com s’aplicaran a cada àmbit concret. Informa que el Dr. David Gómez és qui és membre de la 

nostra Facultat en aquesta comissió. 

 

-- El degà també informa del Claustre de Universitat que va tenir lloc el dia abans. Comenta que va 

ser molt extens i que el punt essencial va ser la presentació i el posterior debat de l’informe de la 

rectora que finalment no va ser aprovat.  

 



El degà recorda que ell és membre del Claustre per la Facultat de Ciències i per tant explica la seva 

intervenció en què essencialment va exposar que, atès que es tracta del darrer any d’aquest Equip de 

Govern, considerava que s’havia de pensar més en la gestió realitzada durant els darrers tres anys, en 

la que destacava un gran compromís de treball i il·lusió, i que a més, tenint en compte que aquest 

Equip havia hagut de gestionar no el seu programa si no “el que s’havia trobat”, el seu vot era 

favorable a l’informe. 

 

El degà comenta que en conjunt, en els aspectes importants, la Facultat havia estat recolzada per 

l’Equip de Govern, i en destaca: el pla d’estudis del Grau en Geologia, la creació de les dobles 

titulacions, i el Grau en Nanociència i Nanotecnologia. 

 

També informa de l’altre aspecte important del Claustre que és que la rectora va anunciar 

l’avançament de les eleccions  per a garantir que el proper Equip de Govern sigui el que aprovi el 

pressupost que haurà de gestionar. 

 

 

S’obre un torn d’intervencions. 

 

-- J. M. Lluch comenta que encara no ha aconseguit aclarir quina és la tasca que ha de fer la nova 

comissió que s’ha creat. 

-- El degà hi està d’acord i opina que, al ser una comissió molt extensa, serà poc operativa. Afegeix 

que a més un punt feble d’aquest Equip de Govern ha estat la descoordinació. 

-- J. J. Donaire aclareix que s’ha realitzat un estudi molt minuciós de les plantilles dels departaments, 

i que aquesta comissió haurà d’analitzar aquest estudi, dissenyar un pla departament per 

departament, concretar  les retallades a cada departament, vigilar que es duguin a terme i fer-ne el 

seguiment. 

 

-- J. Belmonte opina que si l’Equip de Govern ha estat molt dividit, també és pot considerar positiu, 

doncs potser representa molt més el campus. Pregunta si en la comissió que s’ha creat també hi estan 

representats els instituts propis. 

-- El degà respon que creu que no ho estan,  doncs ha estat creada amb membres d’una comissió en 

que no hi ha representants d’aquests instituts. 

-- J. Belmonte manifesta la seva preocupació pel fet de que molt del professorat interí que pot deixar 

de ser contractat imparteix docència a la titulació de Ciències Ambientals. 

 

-- P. Puig pregunta si la rectora es tornarà a presentar en aquestes eleccions. Reflexiona que, una 

cosa és donar-li un vot a favor,  però que en cas de tornar-se a presentar no se li ha de donar  “un xec 

en blanc”. 

-- El degà respon que desconeix si es pensa tornar a presentar o no. 

 

-- S. Suriñach comenta que l’explicació que ha fet en  J. J. Donaire contradiu la informació que 

s’havia donat de que aquesta comissió es creava per a treballar durant el mes de gener. 

-- J. J. Donaire respon que ho desconeix. 

 

-- X. Font creu que s’ha de demanar a aquesta comissió que faci la previsió del que han de retallar 

els departaments durant els successius anys i no sols el proper any, de manera que els departaments 

pugin fer-ne la previsió a llarg termini. 

 

-- J. Rieradevall manifesta que està desconcertat per la passivitat que hi ha a la nostra universitat 

davant les retallades pressupostàries. Creu preocupant que sols hi hagi retallades, sense cap més 

estratègia. Finalment, exposa la seva preocupació pel que puguin representar aquestes retallades per  

a la titulació de Ciències Ambientals. 

-- El degà aprofita per a presentar al nou coordinador de Ciències Ambientals, el Dr. Joan 

Rieradevall. 

 



-- J. M. Lluch respon a J. Belmonte i a J. Rieradevall que el departament de Química se sent 

responsable de tots els graus en què imparteix docència, i que no han de patir per la titulació de 

Ciències Ambientals. 

 

-- J. J. Donaire aclareix que és un fet que la Generalitat ingressa menys diners a les universitats  i 

que si no es fan retallades, no es podran pagar les nòmines. Respecte a la preocupació que s’ha 

manifestat sobre la titulació de Ciències Ambientals,  recorda que els departaments implicats hi han 

d’impartir la docència malgrat que pateixin les retallades. 

 

-- El degà aclareix que està convençut de la implicació dels departaments de la Facultat, així com els 

departaments de la Facultat de Biociències i del Departament d’Enginyeria Química en la docència a 

la titulació en Ciències Ambientals. Reconeix, però, que sí que cal tenir en compte que hi ha molts 

departaments externs que hi imparteixen docència i que hem de mirar que les seves retallades no 

afectin a la qualitat de la docència en aquesta titulació. 

 

 

3.-  Informe i ratificació,  si s’escau, dels acords presos a les sessions de la Comissió d’Afers 

Acadèmics i de la Comissió d’Avaluació del 19/10/11 i del 29/11/11. 

 

El vicedegà  d’Ordenació Acadèmica, F. Pi, informa del diferents temes: 

 

- Explica les bones notícies que fan referència al nombre d’estudiants de nou ingrés a la Facultat, 

doncs s’ha vist incrementat, i totes les titulacions han omplert (o gairebé) les seves places. 

Puntualitza que el nombre global d’estudiants ha augmentat un 8% respecte al curs anterior, però 

manifesta que el més important no és el nombre, sinó  la qualitat  i explica que els alumnes que 

han entrat aquest any estan molt més interessats en les nostres titulacions i tenen qualificacions 

més bones. 

 

- Comenta que, en canvi, no té notícies tan bones respecte a l’acceptació dels màsters de la 

Facultat, però que de moment podem mantenir tots els màsters que oferim. 

 

- Explica que a la Comissió d’Afers Acadèmics es van aprovar els darrers “serrells” que tenen a 

veure amb els nous graus, com és la taula d’adaptació d’assignatures de la titulació en Ciències 

Ambientals que s’ha hagut de revisar. 

 

- Exposa que a la Comissió d’Afers Acadèmics també van ser encara aprovades algunes activitats 

que donen crèdits de lliure elecció per a les llicenciatures.  

 

- Finalment informa de que va ser aprovada la concessió del premis extraordinàries dels titulats de 

la promoció 2010-2011, en llegeix els noms (doc. 1), i felicita els estudiants que han obtingut 

aquest reconeixement. 

 

 

4.-  Informació i ratificació, si s’escau, dels acords presos a la sessió de la Comissió de Postgrau 

del 12/12/11. 

 

El vicedegà d’Ordenació Acadèmica F. Pi informa que es van aprovar nous màsters que eren la 

reunificació i modificació d’antics màsters, així com de les seves memòries. En concret del màster 

“Química per a materials avançats i biociències. Una visió industrial i investigadora”, i “Generació i 

aplicacions de la radiació sincrotró”.  

 

 

S’obre un torn d’intervencions per als punts 3 i 4 de l’ordre del dia. 

 

-- S. Suriñach demana que la informació del nombre d’estudiants de nou ingrés i aquestes 

aprovacions es donin per escrit 

-- El vicedegà F. Pi hi està d’acord. 



 

-- J. Belmonte opina que no sempre és bo l’increment del nombre d’estudiants, doncs no es pot 

donar el mateix serveix, i sobretot en titulacions experimentals 

 

-- A. Nieto pregunta si seguiran les restriccions que s’estan posant als màsters, i demana fins a quin 

punt la Facultat vol protegir els seus màsters. 

 

-- J. M. LLuch explica que l’increment d’alumnes de nou ingrés ens alguns casos s’ha dut a terme en 

contra dels departaments i en contra dels pactes que s’havien fet. En concret, explica que, malgrat 

s’havia arribat a l’acord que entre el Grau en Química i la doble titulació Grau en Física/Grau en 

Química hi hagués una entrada de 140 alumnes, finalment s’ha produït una entrada de 160 (de fet, 

n’havien assignat fins  i tot 180). Demana que per al proper curs es comprometin a mantenir el 

nombre d’entrada que es pacta. 

 

-- El degà aclareix que tenim poc marge, doncs qualsevol tema que prové de la Facultat de Ciències, 

si no es pacta molt, es rebutjat en moltes comissions, i aconseguir-ho té sempre un cost per a la 

Facultat. 

 

-- El degà comenta que ens hem de plantejar alguns temes com: 

- Els canvis de plans d’estudis evidentment poden fer-se, però, tal i com es va acordar a la 

Comissió d’Afers Acadèmics, s’han de fer quan hagi acabat una promoció que l’ha seguit des 

del començament, i que el mecanisme per a fer-ho seran les comissions de docència d’aquestes 

titulacions i els coordinadors de titulació. 

- Respecte als graus, considera que globalment la situació és bona.  

Reflexiona que també haguéssim pogut augmentar en un grup el Grau en Ciències Ambientals. 

Aquest fet hagués suposat una millora en els números dels departaments, però també creu que 

empitjoraria la titulació. En canvi, opina que potser sí seria bo obrir un nou grup si fos en 

condicions  molt especials: si s’impartís en anglès, o amb aliances amb altres universitats. 

- Creu que hauríem de dedicar persones a la internacionalització dels nostres graus, màsters i 

departaments. 

- Respecte als màsters, recorda que l’equip ha estat molt respectuós amb els màsters que provenen 

dels antics cursos de doctorat però que ara ja s’ha de ser més actiu, com s’ha fet en el cas del 

màster de Química. Aprofita per a felicitar la Dr. Rosa Ortuño per la tasca realitzada. 

Comenta que potser ens hauríem de plantejar un màster “paraigües” per a tothom que vulgui fer 

recerca a la Facultat, en què tothom si trobés còmode, i no s’hagués de patir pels nombre 

d’alumnes matriculats cada any. 

 

-- El vicedegà F. Pi aclareix que quan ha opinat que l’augment d’estudiants havia estat una bona 

notícia era amb el respecte del nombre que s’havia pactat. Afegeix que es referia a que com aquest 

any totes les titulacions han omplert, això comporta una nota de tall i que el proper any s’hi 

preinscriguin millors estudiants. 

 

 

5.-  Convocatòria d’ajuts a la matrícula. 

 

El degà informa que per aquesta nova convocatòria s’ha pensat fer algunes modificacions respecte a 

la del darrer curs, en concret ara es vol demanar una situació econòmica extrema demostrable i un 

rendiment acadèmic normal (a la convocatòria anterior es demanava excepcional). 

 

S’aprova per assentiment la convocatòria d’ajuts a la matrícula (doc. 2) 

 

 

6.- Presentació de la Xarxa Alumni i aprovació, si s’escau, de la Comissió Alumni de la Facultat de 

Ciències. 

 

El degà informa que la Xarxa Alumni ja té una pestanya activa a la pàgina web de la UAB i que des 

del Rectorat se’ns demana que hi hagi una coordinació des de la Facultat. El degà proposa crear una 



comissió en que hi hagi un representant per departament i un representant de la titulació de Ciències 

Ambientals, també informa que ja han confirmat la seva predisposició a formar-ne part: 

Josep Lluís Briansó (Departament de Geologia)  

Hortensia Iturriaga (Departament de Química) 

María Josefa Izuel (Departament de Física) 

i que caldria doncs completar-la amb dos representants més en aquesta línea. 

 

S’aprova per assentiment la creació de la Comissió Alumni de la Facultat de Ciències. 

 

 

7.- Afers de tràmit. 

 

El degà informa de la signatura de diversos convenis de pràctiques en empresa. També informa del 

nomenament de tribunals per a la realització de proves de reavaluació de diferents titulacions i 

comenta que tots estan presidits pel vicedegà d’Afers Acadèmics, Francesc Pi, per assegurar que els 

criteris siguin mínimament homogenis per a totes les titulacions. 

 

 

8.- Torn obert de paraules. 

 

-- J. Suades vol fer una reflexió sobre el comentari que s’ha fet de la delicada situació de la Facultat 

de Ciències dins el campus, doncs creu que malgrat tot hi ha “línies vermelles” que no es poden 

sobrepassar com per exemple que no permetin reformar un pla d’estudis, atès que si s’aplica la quota 

presencialitat sense gens de flexibilitat pot ser catastròfic per al Grau en Química.  

 

-- El degà hi està d’acord. Recorda que també era una “línia vermella” impartir el màster en Química 

i s’ha aconseguit. Considera que el que s’ha d’aconseguir és que la presencialitat real al grau estigui 

sempre reflectida i comptabilitzada, sense que això suposi un canvi de pla d’estudis. 

 

S’aixeca la sessió a les 13:55 hores del migdia. 

 

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a vint-i-u de desembre de 2011. 

 

 

 

 

 

Vist i plau:     Secretària: 

Degà 

 


