
  
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA PERMANENT DE FACULTAT 
CELEBRADA EL 12 DE NOVEMBRE DE  2008. 
 
 
 
A Bellaterra a les 11:30 hores del dia 12 de novembre 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, 
Xavier Bafaluy (cooordinador d’estudis), Carmen Baixeras, Xavier Bardina (coordinador d’estudis), 
Josep Antoni Biosca, Carles Broto (coordinador d’estudis), Esteve Cardellach, Rafael Contreras,  
Mercè Corbella, José Maria Crespo, Marta Figueredo (coordinadora d’estudis), Iluminada Gallardo, 
Neus Gibert, Louis Lemkow, Montserrat Mallorquí, Esther Martí (administradora), Santiago 
Maspoch, Jordi Mompart, Mohammed Moussaoui, Carme Pechoabierto,  Joan F. Piniella, Juli Real, 
Montserrat Sarra, David Saurí i Rosa Maria Sebastián,  
 
S’excusen: Martí Boada, Natàlia Castellana, Teresa Flor, Xavier Gabarrell i Mar Grau. 
 
Amb l’ordre del dia : 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió ordinària de data 02.07.08 i de la sessió 
extraordinària de data 17.09.08.  
2. Informe del degà. 
3. Informe de la Comissió d’Afers Acadèmics de la Facultat de Ciències. 
4.Revisió i aprovació, si s’escau, de diferents actuacions referents als Acords Interns de Planificació 
(AIP’s). 
5. Informe de l’estat d’obres de l’edifici C. 
6. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Comissió d’Afers Acadèmics del dia 22 d’octubre 
de 2008 de proposta de composició dels tribunals de premis extraordinaris i aprovació, si 
s’escau, de la proposta de concessió de premis extraordinaris dels estudiants de la promoció 
2007-2008. 
7. Afers de tràmit. 
8. Torn obert de paraules. 
 
 
1.- Aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió ordinària de data 2 de juliol de 2008 i de la sessió 
extraordinària de data 17 de setembre de  2008. 
 
S’aprova, per assentiment, l’Acta de la sessió ordinària de la Junta Permanent de Facultat de 
data 02.07.08. 
 
S’aprova, per assentiment, l’Acta de la sessió extraordinària de la Junta Permanent de 
Facultat de data 17.09.08. 
 
 
2.- Informe del degà 
 
El degà informa que ja s’ha convocat l’elecció de rector, que la data de l’elecció serà el 15 de 
desembre i la segona volta, en cas de haver-n’hi, el 18 de desembre, i que el termini de presentació 
de candidatures finalitza el dilluns 17 de novembre. 
També explica que es va rebre la petició per part d’estudiants membres de la Junta Permanent de 
renovació de les vacants dels seus representants a la Junta de Facultat. Tal com està previst en el 
reglament, els dia 18 de novembre, dia en que es fan les eleccions de representants al Claustre, 
també és farà l’elecció per part dels estudiants de les places de representant a la Junta de Facultat 
que han quedat vacants. 
 



Finalitzat ja el termini de matrícula, el degà informa del número d’alumnes de la Facultat de 
Ciències que és una mica inferior que el curs anterior. Això ve donat perquè el número d’alumnes de 
nou ingrés la Llicenciatura en Química el curs passat va pujar de 120 (que és el número habitual) a 
161, i aquest any ha tornat a baixar a 124. El conjunt de les altres titulacions té un número d’alumnes 
de nou ingrés més o menys consolidat. 
 
El degà informa dels terminis previstos per a la implementació dels nous títols de Grau: 
La proposta de pla d’estudis de Grau en Química que s’ha aprovat en la Junta Permanent anterior, 
tant la Coordinació de la Secció de Química com el Departament de Química tenen la intenció 
d’implementar-lo el curs 2010-2011, mentre que el nou Grau en Geologia sí que es té intenció 
d’implementar-lo el proper curs 2009-2010. 
El nou Grau en Ciències Ambientals s’intentarà que es pugui començar el curs 2010-2011. D. Saurí 
puntualitza que la Comissió que ha d’elaborar el pla ja s’ha reunit i que es vol tenir un document 
abans que comenci el segon semestre per portar-lo a aprovació a la primavera. 
Respecte al nou grau en Nanociències/Nanotecnologia, ja es té un avantprojecte que consta 
fonamentalment del que es pensa fer: dels objectius i de les programes de les assignatures, però en el 
que encara no s’ha entrat en les metodologies a emprar. Properament es pensa enviar als 
departaments de la Facultat de Ciències, la Facultat de Biociències i la ETSE per a que facin arribar 
els suggeriments que considerin oportuns. 
 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
-- S. Maspoch demana de quin temps disposaran els departaments per a fer els suggeriments a 
l’avantprojecte de Grau en Nanociències/Nanotecnologia. 
Pregunta com ha quedat la “Setmana de la Ciència” dins la Facultat de Ciències. Explica que 
habitualment es realitzaven actes que organitzava el Rectorat, però que aquest any això ha canviat i 
el Departament de Química no n’estava assabentat. Considera que la Facultat de Ciències hauria de 
tenir iniciatives per organitzar actes durant aquesta setmana. 
Finalment pregunta al degà què opina de l’esborrany d’estatut del PDI que ja circula. 
 
 
-- El degà respon que es vol enviar l’avantprojecte de Grau en Nanociències/Nanotecnologia aquesta 
mateixa setmana i donar un termini d’un mes per a que els departaments facin els seus suggeriments. 
El degà recorda que es va aprovar investir professor Honoris Causa de la UAB al Dr. Albert Fert,  
això s’ha alentit pel procés electoral de rector de la UAB, però que s’intentaria aquell dia donar a 
conèixer aquest avantprojecte.  
 
-- Respecte a la qüestió feta sobre la “Setmana de la Ciència” respon el vicedegà A. Teixell, que 
sempre s’havia organitzat des del Rectorat, i que el vicedegà d’estudiants se n’ha assabentat de la 
mateixa manera que el Departament de Químiques. Opina que, si la situació ha canviat com sembla, 
si que la Facultat s’hi hauria d’implicar i ho hauria d’aprofitar, perquè a més la difusió que en feia el 
Rectorat era molt minsa. 
 
--El degà explica que s’ha assabentat de l’existència de l’esborrany de l’estatut del PDI per la 
premsa, i per tant encara no pot opinar-ne. 
 
 
3.-  Informe de la Comissió d’Afers Acadèmics de la Facultat de Ciències. 
 
El vicedegà F. Pi informa de la Comissió d’Afers Acadèmics que va tenir lloc el dia 22 d’octubre de 
2008. En ella no es va presentar cap document a aprovació, però es van tractar dos punts que tenen a 
veure amb la implementació dels nous graus, com són el concepte de no presentat i el número de 
convocatòries. 
 
Respecte als “no presentats” es va arribar a un consens que es plasmarà en un document que es 
presentarà en una propera Comissió d’Afers Acadèmics. I que consisteix en establir a partir d’un  



tant per cent (30, 40 0 50) de les tasques que s’avaluïn de l’alumne, a partir del qual aquest l’alumne 
ja no pot ser qualificat de no presentat. En tot cas s’haurà de reflectir en les guies docents i  s’haurà 
d’especificar concretament en cada assignatura 
 
Respecte al nombre de convocatòries, s’observa que al calendari de la UAB dels graus sols hi ha 
exàmens al juny i al juliol, però ja no apareix període per exàmens al setembre. Es va acordar que hi 
hagués una única convocatòria, però això no excloïa que hi hagués recuperacions abans de tancar la 
convocatòria.  
 
 
S’obre un torn d’intervencions 
 
-- M. Figueredo puntualitza que hi ha assignatures de tipologia molt diferent i que, en conseqüència, 
el document ha de donar cabuda a tot tipus d’assignatura. 
 
-- El vicedegà A. Teixell concreta que les recuperacions serien de la part de l’assignatura que es 
pugui avaluar mitjançant un examen, perquè hi ha parts que no ho són. 
 
-- M. Baig pregunta si es mantindrà un calendari d’exàmens. 
-- El vicedegà F. Pi considera que s’hauria de mantenir, atès que la majoria d’assignatures tenen una 
part que s’avalua amb exàmens. 
 
-- El vicedegà J. F. Piniella creu que s’ha de concretar si els exàmens es realitzen durant el mes de 
juny o el mes de juliol. 
-- El vicedegà F. Pi respon que el que es clar és que no hi ha exàmens durant el mes de setembre. 
-- M. Figueredo demana que es deixi marge a les diferents titulacions per decidir-ho. Considera que 
el que s’hauria de fer és que les titulacions donessin la seva programació d’exàmens a la Facultat i 
segons això la Facultat establir el calendari d’exàmens, i no a la inversa com s’està fent ara.  
-- El vicedegà F. Pi hi està d’acord, però recorda que tenim i tindrem escassetat  d’aules i això 
implica que ens hem de coordinar per fer els exàmens. 
 
- R. Contreras demana que, atès que ja ara el Grau en Matemàtiques i el Grau en Física no tenen el 
mateix número de convocatòries, ha de quedar molt clar a l’hora de generar les actes. 
 
 
4.- Revisió i aprovació, si s’escau, de diferents actuacions referents als Acords Interns de 
Planificació (AIP’s). 
 
El degà recorda algunes actuacions referents als AIP’s que s’estan duent a terme, com són: la 
impartició de cursos propedèutics,  les Comissió d’elaboració de plans d’estudi, i el nomenament per 
un any d’un sots-coordinador encarregat de coordinar les dobles titulacions. 
 
El tema que es vol plantejar es refereix al punt Establir mesures de conciliació de la vida acadèmica 
i laboral dels estudiants. Darrerament ha augmentat el nombre d’impagats de matrícula  i s’ha posat 
en evidència que alguns d’ells, que en cursos acadèmics anteriors havien obtingut resultats 
acadèmics molt brillants, tenen problemes per pagar la matrícula. També s’ha fet pales que molts 
cops els alumnes es matriculen del màxim nombre d’assignatures  possible pensant que és obligatori. 
 
El degà considera que podria ser interessant crear un ajut per aquesta tipologia d’estudiants. Per 
aquest propòsit ja s’ha parlat amb l’Àrea d’Alumnes que s’ha compromès a enviar una proposta 
d’una mena de beca, però encara no ha arribat. El degà lamenta doncs no tenir encara cap document 
per sotmetre a votació i, en tot cas, es presentarà en una propera Junta. 
 
 
S’obre un torn d’intervencions en què cap membre de la Junta demana la paraula. 
 
 



5. Informe de l’estat d’obres de l’edifici C. 
 
El degà informa de la darrera reunió de la Comissió de Seguiment, en la que es va aprovar 
l’actualització de les propostes d’actuacions, la distribució d’obres i la temporalització, i explica amb 
tot detalls els acords. 
 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
-- C. Baixeras explica que no s’ha informat al professorat del Departament de Física que ocupa la 
planta tres de la torre C5 que al febrer començaran les obres de remodelació. 
-- El degà respon que el responsable de la coordinació de les obres del Departament de Física és en 
Santiago Suriñach i que ell n’està assabentat. 
 
-- El vicedgà M. Baig informa que el dia anterior es va tenir lloc una reunió on hi assistien el 
vicedegans d’economia de la Facultat de Ciències i de la Facultat de Biociències, la vicerrectora 
d’economia i l’adminstradora de centre, on es va pactar el cofinançament del 50% del mobiliari del 
mòdul de Ciències/Biociències, i de l’aire condicionat de les aules d’informàtica, de la sala de juntes 
i de la sala d’actes. També es va informar que el personal que treballa pel Sincrotó no alliberarà els 
espais que ara ocupen a l’edifici fins setmana santa. 
Finalment, demana que es trobi un lloc per reubicar el Grup de Física Teòrica. 
 
-- E. Cardellach recorda que a la torre C2 parell hi ha dues plantes que s’han de remodelar i no s’han 
anomenat a la planificació exposada. 
-- El degà respon que la remodelació d’aquestes plantes està planificada, però per més endavant. 
-- E. Cardellach demana que, com a mínim, consti que és necessari fer aquesta remodelació. 
 
-- C. Broto agraeix la feina feta per la Comissió de Seguiment, però manifesta la seva preocupació 
per l’aulari: demana que quan es planifiquin les noves aules es tingui en compte la tipologia dels 
nous graus, recorda que les aules d’informàtica han quedat petites, i que també es necessita un nou 
Laboratori docent de Matemàtiques. 
 
-- M. Figueredo planteja si no sortiria més a compte comprar ordinadors portàtils que habilitar noves 
aules d’informàtica. 
 
-- S. Maspoch pregunta quan es faran les obres de la planta 3 de la torre C5 senar. 
-- El degà respon que més endavant. 
-- S. Maspoch recorda que hi ha laboratoris que, com en principi, s’han de remodelar a l’any 
següent,  mai s’hi fa res, i ja es troben en una situació lamentable. 
-- J. Real diu que s’apunta que s’ha ajornat dos anys més la remodelació d’aquests laboratoris. 
 
 
6. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Comissió d’Afers Acadèmics del dia 22 d’octubre 
de 2008 de proposta de composició dels tribunals de premis extraordinaris i aprovació, si 
s’escau, de la proposta de concessió de premis extraordinaris dels estudiants de la 
promoció 2007-2008. 
 
 La Secretària llegeix els Tribunals del Premis Extraordinaris del curs 2007-2008 que es va aprovar 
en la Comissió d’Àfers Acadèmics de la Facultat de Ciències celebrada el 22 d’octubre de 2008: 
 

LLICENCIATURA EN QUÍMICA 
President: Dr. Manuel del Valle Zafra 
Vocals: Dra. Mariona Sodupe Roura 
            Dr. Ramón Alibés Arqués 
 
DIPLOMATURA EN ESTADÍSTICA 
Presidenta: Dra. Maria Jolis Giménez 



Secretari: Dr. Xavier Bardina Simorra 
Vocal: Dr. Josep lluis Solé Clivillés 
 
LLICENCIATURA EN GEOLOGIA 
President: Dr. Francisco José Martínez Fernández 
Secretari: Dr. Josep Maria Pons Muñoz 
Vocal: Dra. Mercè Corbella Cordomí 
Membre suplent: Dr. Joan Reche Estrada 
 
LLICENCIATURA EN FÍSICA 
President: Dr. Santiago Suriñach Cornet 
Secretari: Dr Alejandro Pomarol Clotet 
Vocal: Dr. Carlos Domingo Miralles 
 
LLICENCIATURA EN CIÈNCIES AMBIENTALS 
President: Dr. David Saurí Pujol 
Secretària: Dra. Elena Druguet Tantiña 
Vocal: Dr. Pere Masqué Barri 
 
LLICENCIATURA EN MATEMÀTIQUES 
President: Dr. Carles Broto Blanco 
Vocal 1: Dr. Josep Gascón Pérez 
Vocal 2:  Dr. Joaquín Martín Pedret 

 
Es ratifica, per assentiment, l’acord de la Comissió d’Afers Acadèmics del dia 22 
d’octubre de 2008 de proposta de composició dels tribunals de premis extraordinaris 
del curs 2007-2008. 
 
A continuació la Secretària de la Facultat llegeix  la relació de candidats als premis extraordinaris 
per titulació següents: 
 

LLICENCIATURA EN QUÍMICA:   
Rosa Miralles Lluma  
 Josep Recasens Bonet. 
DIPLOMATURA EN ESTADÍSTICA:  
Raquel López Jul 
LLICENCIATURA EN GEOLOGIA:  
desert 
LLICENCIATURA EN FÍSICA:  
Javier Cerrillo Moreno 
Hèctor Gil Marin 
LLICENCIATURA EN CIÈNCIES AMBIENTALS: 
Francisco Javier Garrido Benavides 
Marc Olomí Solà 
LLICENCIATURA EN MATEMÀTIQUES 
desert 

 
S’aprova, per assentiment, la proposta de concessió de premis extraordinaris de titulació 
del curs 2007-2008. 
 
 
7. Afers de tràmit. 
 
El degà informa de nomenaments de tribunals de realització d’exàmens de sisena convocatòria, i de 
tribunals per a proves de conjunt. També informa d’alguns convenis signats amb empreses. 
 
 



8. Torn obert de paraules. 
 
-- M. Figueredo explica que sols es pot concedir, com a màxim, dos premis extraordinaris per 
titulació, sense tenir en compte el nombre d’alumnes. Considera que s’hauria de fer una proposta que 
permetés concedir-ne un cada un cert nombre d’estudiants, evidentment demanant una nota mínima, 
de manera similar a com es decideix el  nombre de Matrícules d’honor per assignatura. 
 
 
S’aixeca la sessió a les 13:05 hores del migdia. 
 
 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a dotze de novembre de 2008. 
 
 
 
 
 
Vist i plau:     Secretària: 
Degà 


