
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA PERMANENT DE FACULTAT 
CELEBRADA EL 29 D‘ABRIL DE  2009. 
 
 
 
A Bellaterra a les 11:00 del dia 29 d’abril de 2009, 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, María Luisa 
Arboleya, Xavier Bafaluy (cooordinador d’estudis), Xavier Bardina (coordinador d’estudis), Carles 
Broto (coordinador d’estudis), Juan Campos, Marc Casoliva, Natàlia Castellana, Rafael Contreras, 
Mercè Corbella, José Maria Crespo, Manel del Valle, Juan Jesús Donaire, Teresa Flor, Xavier 
Gabarrell, Iluminada Gallardo, Neus Gibert, David Gómez, Louis Lemkow, Montserrat Mallorquí, 
Esther Martí (administradora), Joan Mateu, Carme Pechoabierto, Joan F. Piniella, Juli Real, Joan 
Reche (coordinador d’estudis), Montserrat Sarrà, David Saurí (coordinador d’estudis), Rosa Maria 
Sebastián. 
 
S’excusen: Esteve Cardellach, Marta Figueredo, Mar Grau, Josep Enric Llebot, Santiago Maspoch, 
Jordi Mompart, Xavier Roqué,  
 
Amb l’ordre del dia : 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària 11.02.09.  
2. Informe del degà. 
3. Afers acadèmics. 

3.1 Aprovació, si s’escau del document Marc regulador del nombre de convocatòries, 
concreció dels “no presentats” i prerequisits i/o incompatibilitats. 
3.2 Aprovació, si s’escau, del calendari acadèmic 2009-2010. 
3.3 Aprovació, si s’escau, d’activitats que donen dret a reconeixement de crèdits de lliure 
elecció. 

4. Perspectiva de les titulacions a impartir a la Facultat en els propers cursos. 
4.1 Aprovació, si s’escau, de la Comissió de pla d’estudis del Grau en Estadística Aplicada. 
4.2 Aprovació, si s’escau, d’una Subcomissió Permanent de la Comissió de pla d’estudis del 
Grau en Nanociències/Nanotecnologia. 

5. Informe sobre la Comissió de Seguiment d’Obres. 
6. Afers de tràmit. 
7. Torn obert de paraules. 
 
 
1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 11  de febrer de 2009. 
 
S’aprova, per assentiment, l’Acta de la sessió ordinària de la Junta Permanent de Facultat de 
data 11.02.09. 
 
 
2.- Informe del degà 
 
El degà informa de que, oficialment, ja han esta aprovades les noves titulacions de Grau en 
Matemàtiques i Grau en Física, i agraeix a tots els membres de les comissions que han elaborat els 
plans d’estudis tota la tasca realitzada. 
 
El degà explica que s’ha convocat una Junta de Facultat pel proper dimecres dia 6, i que en el ordre 
del dia hi ha un punt que s’ha posat a petició de representants dels estudiants.  
Recorda que es suspendran les activitats acadèmiques de 11 a 15 hores, excepte les pràctiques i 
activitats que no sigui possible recuperar. Atès que hi ha representants dels estudiants a la Junta de 



Facultat que tenen practiques, demana als coordinadors d’estudi que facilitin en lo possible la seva 
assistència a la Junta. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
- I. Gallardo manifesta que no s’ha tingut en compte que el 6 de maig és el dia en que està 
programada la presentació dels màsters als estudiants 
- El vicedegà F. Pi respon que si s’ha tingut en compte i que s’ha considerat que els alumnes hi 
podran assistir amb més facilitat al no tenir classes, si bé alguns coordinadors de màsters que són 
membres de la Junta s’hauran absentar una estona. 
- I. Gallargo pensa que al no haver-hi classes es pot donar el cas de que hi assisteixin encara menys 
alumnes. 
 
- L. Alsedà informa de que el 6 de maig a les 12 hores hi ha una reunió del Vicerector de Personal 
Acadèmic amb els directors de departament per tractar el tema de la dedicació docent del 
professorat, i que per aquest motiu també hi haurà directors de departament que s’hauran d’absentar 
de la Junta. 
 
- El degà informa de que en aquest moment també hi ha una reunió del Vicerector de Personal 
Acadèmic amb els degans per parlar d’aquest tema a la qual no ha pogut assistir. Amb respecte al 
model de dedicació del professorat que presenta el Vicerector de Personal Acadèmic opina que  és 
molt complicat doncs té en compte els alumnes matriculats i presentats i aquest és un còmput que es 
fa a posteriori i que, a més a més, és un model que penalitza molt els grups petits, en particular els 
grups de pràctiques i les sortides de camp. Informa de que la postura del deganat, tot i ser un tema 
que afecta més a les plantilles dels departaments, és que no és un model satisfactori per la Facultat, i 
lamenta que no s’hagin tingut en compte les opinions de les tres titulacions que ja estan impartint 
graus. 
 
- C. Broto considera que la dedicació docent del professorat no sols afecta als departaments, si no 
també a les titulacions, i per tant a la Facultat, i creu que el model que es presenta atempta la 
docència de qualitat. 
 
- L. Alsedà, respecte al model de dedicació del professorat, explica que hi ha dedicat moltes hores a 
estudiar el model i a buscar altres models, i que s’ha entrevistat amb el Vicerector de Personal 
Acadèmic i amb del degà de la Facultat de Biociències diverses vegades, atès que és un tema molt 
important. Pperò que no sembla que el Vicerector vulgui canviar gaire el model. 
També informa de que s’ha creat un lobby de directors de departament de la Facultat de Ciències, la 
Facultat de Biociències i la ETSE, i ja s’ha constatat que hi pot haver acord amb una fórmula, però 
no amb els paràmetres d’aquesta fórmula. Creu que hi hauria d’haver diferents valors dels 
paràmetres segons on s’apliqués la fórmula, però això el Vicerector no ho vol. Explica que l’altra 
problemàtica que s’esmena sempre és el programa informàtic, però considera que ells han d’estar al 
nostre servei i no a la inversa.  
 
- El degà puntualitza que és un tema molt important i que si es creu convenient es posaria com a 
punt de l’ordre del dia d’una propera Junta Permanent. 
 
- J. F. Piniella pregunta quin és el calendari previst per aquest model. 
- El degà respon que aquest model afecta a curt termini a primer del Grau en Geologia i als Grau en 
Matemàtiques i Grau en Física, que no creu que s’apropi al proper Consell de Govern, però si al 
juny. 
- D. Gómez opina que l’aprovació s’allargarà, doncs la JPDI també hi està negociant i el Vicerector 
vol un únic model, i això no és fàcil. 
 
- X. Gabarrell manifesta que el tema de la comptabilització de la docència dels màsters tampoc 
queda gens clara en aquest document, doncs els grups dels màsters són de molt pocs estudiants. 
  
 



3.-  Afers acadèmics. 
 

3.1 Aprovació, si s’escau del document Marc regulador del nombre de convocatòries, 
concreció dels “no presentats” i prerequisits i/o incompatibilitats. 
 

El vicedegà F. Pi recorda que aquest document ja es va presentar a la darrera Junta Permanent, que  
es va decidir que s’haurien de fer petites modificacions al redactat, aquestes ja s’han realitzat i ja ha 
estat aprovat per la Comissió d’Afers Acadèmics de la Facultat. 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
- L. Alsedà  recorda que el document ja es va discutir a la darrera Junta i opina que està bé. Però vol 
posar de manifest el problema que hi ha hagut al Grau en Matemàtiques, i és que l’Àrea d’Afers 
Acadèmics no vol que les actes estiguin obertes innecessariament i no vol que hi hagi una sola acta 
que es tanqui al juliol. 
-El vicedegà F. Pi explica que ja n’estava al corrent, i que el que ha passat aquest any és que s’han 
generat unes actes que no s’havia demanat que es generessin. Recorda que el document manifesta el 
que nosaltres volem, i que després hem d’aconseguir que ens ho permetin fer. 
 
- R. Contreras manifesta que en aquest document hi ha dos apartats importants diferenciats: el 
número de convocatòries i les incompatibilitats/prerequisits. Opina que si el document s’aprova en 
aquesta Junta s’hauria de generar dos documents: un per a demanar que no es generin les actes fins a 
final de curs doncs recorda que en el Grau en Matemàtiques el problema encara no està resolt, tot i 
que hi ha precedents en les actes de les tesines;  l’altre per demanar a la Comissió d’Afers 
Acadèmics de la Universitat que aprovi els prerequisits i que els porti al Consell de Govern per que 
els ratifiqui. 
 
- El degà considera que si canviem de metodologia hem de canviar l’estructura de funcionament de 
la Universitat , i en particular, els aplicatius informàtics s’han d’adaptar a les noves necessitats. Com 
a membre de la C.A.A. de la Universitat es compromet a portar-hi aquests dos temes. 
 
- R. Contreras recorda que aquest curs sols s’han impartit tres nous graus, i per tres titulacions no 
han modificat els aplicatius, però que el proper curs comencen molts graus i serà una necessitat. 
 
- M. L. Arboleya pensa que aquest document és una manera de convertir les assignatures de primer 
semestre en anuals, ja que pot donar-se el cas que les assignatures de primer semestre es recuperin 
durant tot el segon semestres. Creu que si una assignatura és de primer semestre se l’hi ha de posar 
la nota al primer semestre. 
 
- C. Broto puntualitza que la idea del document de tancar les actes al juliol de manera única és 
convertir les dues convocatòries en una, però no treure la recuperació que tenien abans. Recorda que 
hi ha part de l’assignatura que no és pot recuperar, però hi ha una part que si es pot examinar i 
recuperar. El que es proposa és que en les assignatures de primer semestres es posi una nota al 
primer semestre, però que no cal que això suposi tancar un acta. També creu que ha de quedar molt 
clar que el segon semestre és època lectiva del segon semestre, no de recuperació del primer 
semestre. 
 
- J. Reche observa que els estudiants tindran tot el segon semestre per a fer treballs d’assignatures 
del primer semestre. 
 
- D. Gómez creu que això suposa molta asimetria entre els dos semestres. 
 
- M. Casòliva opina, respecte els exàmens de recuperació del segon semestre, que en el fons és una 
avantatja tenir menys temps donat que és té tota la matèria més “fresca”. Creu que, des del punt de 
vista dels estudiants, si els exàmens de febrer es recuperen al juliol, encara que hi hagi tot un 
semestre pel mig, no suposa una avantatja doncs amb tota la tasca que suposa l’avaluació continuada 



del segon semestre no hi ha temps per dedicar-s’hi. Opina que pels estudiants és millor que els 
exàmens de recuperació es realitzin molt propers als exàmens. 
 
- M. L. Arboleya observa que en el fons tothom està pensant en dues convocatòries i que s’estan 
programant seguides. 
 
- C. Broto recorda el fet de que no hi hagi segona convocatòria ve donat perquè hi ha part de 
l’avaluació que no es pot recuperar amb un examen.  
 
- El degà observa que hem de canviar de mentalitat i que s’està parlant d’una recuperació no d’una 
segona convocatòria. 
 
- El vicedegà A. Teixell pensa que les activitats compensatòries poden voler dir treballs que poden 
allargar-se durant el segon semestre. 
 
- C. Broto recorda que depèn de les assignatures, que sols es podrà recuperar la part escrita, i que en 
tot cas ha de quedar molt clar a la guia docent de l’assignatura. 
 
- El degà incideix en que és molt important que des de la Coordinació es revisin a fons les guies 
docents  per a que no hi hagi cap contradicció, i per aquest motiu considera molt important la figura 
del Coordinador de Curs. 
 
- J. F. Piniella opina que el darrer paràgraf que es refereix a les possibles excepcionalitats s’hauria de 
fer extensiu a tot el document. 
 
- El degà hi està d’acord ja que la CAA de la Facultat haurà d’aprovar qualsevol excepció. 
 
- J. Reche considera que s’hauria de fer un esbós de una taula de les possibles excepcions. 
 
- J. F. Piniella creu que això ja s’hauria de discutir directament a  la C.A.A. 
 
- M. L. Arboleya observa que,si estenem el darrer paràgraf a tot el document, estem posant en mans 
del coordinador decidir si hi ha una o dos convocatòries. 
 
- El vicedegà F. Pi creu que l’excepcionalitat sols ha de ser pel tercer punt, i que no hi poden haver 
excepcions al nombre de convocatòries. 
 
- J. F. Piniella observa que es parla d’excepcions i que s’ha de produir en casos realment 
excepcionals, i que a més han de ser aprovades per la C.A.A, en conseqüència veu adequat que es 
refereixi a tot el document.  
 
- El vicedegà F. Pi creu que hi haurà excepcionalitats respecte al tercer punt, però que respecte al 
primer o segon és molt poc probable, i manté que l’excepcionalitat s’ha de referir sols al tercer punt. 
Recorda que en tot cas, si apareixen problemes, es revisarà el document. 
 
- J. Reche també opina que es millor que es mantingui el darrer paràgraf sols referint-se al tercer 
punt. 
 
- C. Broto opina que el segon punt ja és prou flexible, i el primer no hauria de tenir excepcions, per 
això opina que el document s’ha de mantenir tal com s’ha presentat. 
 
S’aprova per assentiment el document “Marc regulador del nombre de convocatòries, 
concreció dels “no presentats” i prerequisits i/o incompatibilitats”. (doc. 1) 

 
3.2 Aprovació, si s’escau, del calendari acadèmic 2009-2010. 

 



El vicedegà d’Afers Acadèmics F. Pi explica que s’ha intentat fer un únic calendari per a la Facultat 
i en fa un resum dels aspectes més destacables. 
 
S’obre un torn d’intervencions 
 
- El degà remarca la importància de l’esforç de simplificació que suposa que sols hi hagi un 
calendari. 
 
-J. F. Piniella demana si el dia de la festa major i el dia de la festa de la Facultat són lectius o no. 
  
- El Vicedegà F. Pi respon que no són lectius.  
 
- El degà també recorda que s’intenta sempre coordinar amb la Facultat de Biociències i amb la 
ETSE, i que també han posat el 6 de novembre com a festa de la seva facultat. 
 
S’aprova per assentiment el calendari acadèmic del curs 2009-2010. (doc. 2) 
 

3.3 Aprovació, si s’escau, d’activitats que donen dret a reconeixement de crèdits de lliure 
elecció. 

 
El vicedegà F. Pi dona detalls de les activitat que es presenten a aprovació i recorda que són 
activitats a extingir a mesura que vagin avançant els nous graus 
 
S’obre un torn d’intervencions en que cap membre de la Junta demana la paraula. 
 
S’aproven per assentiment les activitats que donen dret a reconeixement de crèdits de lliure 
elecció. (doc. 3) 
 
 
4.-. Perspectiva de les titulacions a impartir a la Facultat en els propers cursos. 
 
El degà recorda que aquest curs ja s’estan impartint els nous Grau en Física, Grau en Matemàtiques i 
Grau en Física i Matemàtiques. Informa de que al setembre començarà el primer curs del nou Grau 
en Geologia i que el  grau en Química (que ja està aprovat per Junta Permanent) i el Grau en 
Ciències Ambientals (que es presentarà a aprovació en una propera Junta Permanent, però que ja es 
pot consultar la proposta del nou pla a la pàgina web de la titulació) començaran el curs 2010-2011. 
També recorda que ja es va parlar d’impartir dos graus més a la Facultat: un d’Estadística, que de fet 
es dirà Grau en Estadística Aplicada i el Grau en Nanociències/Nanotecnologia. 
 

4.1 Aprovació, si s’escau, de la Comissió de pla d’estudis del Grau en Estadística Aplicada. 
 

Xavier Bardina, Coordinar d’estudis de la Diplomatura d’Estadística, explica el procés que ha portat 
a proposar un Grau d’Estadística Aplicada conjuntament amb la Universitat de Girona i la 
Universitat de Vic. 
Explica que hi ha molt mercat de treball per als diplomats en estadística, però que hi ha una 
mancança important d’estudiants, tot i que ara s’apunta una remuntada. Per aquest motiu es va obrir 
un debat al Departament de Matemàtiques sobre el que s’havia de fer, en concret de si s’havia 
d’impartir un grau o un màster. Però la idea del màster es va descartar ja que l’oferta que hi ha al 
mercat laboral respon a graduats, a més de que al convertir la diplomatura en grau donava lloc a fer 
una titulació més aplicada. 
Per altra part, donada la poca entrada d’estudiants, tampoc es podien augmentar els recursos docents. 
De fet la UB i la UPC han decidit oferir el grau conjuntament (cal tenir en compte que la manca 
d’estudiants d’estadística és general). Això va produir que es plantegés fer el grau amb alguna altra 
universitat, i de fet es va treballar durant mesos amb la UPF, però finalment no va quallar. En canvi 
s’ha arribat a un acord amb la Universitat de Girona i amb la Universitat de Vic on hi ha 
investigadors que treballen en Estadística en especialitats molt diferents.  



L’esquema en que s’està treballant és impartir els tres primers cursos a la UAB (podria donar-se que 
finalment primer també s’impartís a Girona), i el quart curs tindria quatre itineraris: dos a la UAB 
(Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut i Estadística Aplicada a l’Economia i la Demografia), 
un a la Universitat de Vic (Bioinformàtica) i un darrer a la Universitat de Girona (Estadística 
Aplicada a la Tècnica Industrial i l’ Enginyeria) 
La comissió que es va pensar per elaborar el pla d’estudis d’aquest nou grau estaria formada per dos 
professors de la UAB, dos de la Universitat de Vic, dos de la Universitat de Girona i un estudiant de 
la UAB, doncs és l’única que té estudis d’Estadística actualment. El que es porta a aprovació són els 
membres de la UAB que formarien part d’aquesta comissió, que serien: 
 
  Xavier Bardina Simorra (president de la comissió) 
  Mercè Farré Cervelló 
  Andreu Giménez Mendoza  (estudiant) 
 
S’obre un torn d’intervancions 
 
L. Alsedà afegeix que el fet d’oferir-la conjuntament amb altres universitats és també una opció 
política, i que si no fos així difícilment arribaria a bon terme. 
 
S’aproven per assentiment la Comissió de pla d’estudis del Grau en Estadística Aplicada. 
 

4.2 Aprovació, si s’escau, d’una Subcomissió Permanent de la Comissió de pla d’estudis del 
Grau en Nanociències/Nanotecnologia. 

 
El degà recorda que hi ha una Comissió de pla d’estudis del Grau en Nanociència/Nanotecnologia 
anomenada pel rector, és una comissió nombrosa que ja ha elaborat una primera proposta de pla 
d’estudis. Ara es voldria aprovar una Subcomissió Permanent d’aquesta Comissió que tindria la 
tasca d’adaptar el document que ha elaborat la Comissió, tenint en compte els comentaris que hi ha 
fet els diferents departaments i instituts, i redactar totes les fases de la documentació que s’ha de 
presentar. 
El degà aprofita per  informar de que la proposta ha estat ben vista en general, que hi ha consens de 
que els dos primers cursos han de ser molt interdisciplinaris, i que on realment hi ha mes 
discrepàncies és en el tercer i quart curs. També informa  de que el nou equip de govern renova el 
compromís de tirar endavant aquesta nova titulació. 
 
La Subcomissió que es proposa és. 
   
  Josep Ros Badosa (president) 
  Núria Barniol Beumala 
  Javier Rodríguez Viejo 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
-D. Gómez recorda que el Departament de Geologia manifesten la voluntat d’impartir docència en 
aquesta titulació. 
- El degà afirma que una de les tasques que tindrà aquesta Subcomissió serà parlar d’aquest tema 
amb el Departament de Geologia. 
 
S’aprova per assentiment la Subcomissió Permanent de la Comissió de pla d’estudis del Grau 
en Nanociències/Nanotecnologia. 
 
 
5. Informe sobre la Comissió de Seguiment d’Obres. 
 
El degà informa de la darrera reunió de la Comissió de Seguiment d’Obres que s’ha efectuat i  
destaca que, a més, ha tingut lloc amb el nou Equip de Govern. 
 



Apunta les actuacions més immediates: 
 -Ja han començat les obres a l’espina C5/senar. I recorda que quan estiguin acabats els 
laboratoris integrats que s’hi construeixin es podran remodelar els laboratoris de química de la 
quarta planta de la torre C5 senar. 
 - A l’espina C3b/ parell començaran les obres de recreixement del CRM al juny o juliol i, en 
conseqüència el proper curs tampoc disposarem d’aquest aulari. 
 - El personal del Projecte Alba del Sincrotró ja han marxat i s’han de remodelar els espais 
que ocupaven: als espais centrals s’hi faran tres aules grans, a la planta baixa del mòdul aules petites 
i a la planta superior del mòdul despatxos pel Departament de Física. 
  
S’obre un torn d’intervencions. 

 
-R. Contreras  constata que el proper curs tindrem molt poques aules i que la programació docent 
s’haurà de fer amb moltes dificultats i molta imaginació i que, si aconseguim alguna aula més fora 
de l’edifici, ens en sortirem. 
 
- C. Pechoabierto vol que consti en acta que les aules d’informàtica cada cop són més insuficients. 
També creu que en algun moment ens haurem de plantejar quin tipus d’aula d’informàtica es 
necessita amb els nous graus. 
- El degà informa de que el coordinador d’estudis de Matemàtiques, Carles Broto, ja està pensant en 
una nova aula on hi hagi portàtils. 
- C. Pechoabierto comenta que ja s’està treballant en la línia dels portàtils,  però que el problema són 
les llicències de software. 
- J. Real manifesta que això implica que la xarxa inalàmbrica hauria de funcionar, doncs ara no 
funciona bé. 
- M. Mallorquí s’afegeix a la queixa del mal funcionament de la xarxa inalàmbrica. 
- J. Real es manifesta contrari a la política que té la UAB respecte la wifi. 
- C. Pechoabierto puntualiza que la gestió de la xarxa inalàmbrica no és del SID, que hi ha un 
problema d’infraestructura de que no dona abast, i que a nivell polític no es vol que es tingui accés a 
molts serveis si no és per cable. 
- L. Alsedà opina que s’hauria de millorar molt la infraestructura i que a l’aula s’hauria de tenir una 
wifi diferenciada. Respecte al tema de llicències recorda que s’arregla utilitzant software lliure. 
També puntualitza que s’haurà de concretar molt més el tema de les aules que es faran amb el 
recreixement del CRM i que seran compartides per la Facultat 
 
 
6. Afers de tràmit. 
 
El degà informa de la signatura de diversos convenis i del nomenament de diferents tribunals de 
sisena convocatòria i tribunals de proves de conjunt. 
 
La secretària informa de que ja s’ha efectuat el sorteig de la lletra per la que començarà la matrícula i 
que ha sortit la Ñ. 
 
 
8. Torn obert de paraules. 
 
-- El vicedegà F. Pi comenta que ja s’ha fet una prova pilot de modifica els pestells dels armariets 
del material informàtic de les aules i que està previst anar-los canviant tots. 
 
--C. Pechoabierto també informa de que s’està estudiant canviar les taules de es tarimes de les aules 
per unes que portin el monitor incorporat. 
 
 
S’aixeca la sessió a les 13.35 del migdia. 
 
 



 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a vint-i-nou d’abril de 2009. 
 
 
 
 
 
Vist i plau:     Secretària: 
Degà 
 


