
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA PERMANENT DE FACULTAT 
CELEBRADA EL 1 DE DESEMBRE DE  2009. 
 
 
 
A Bellaterra a les 12:00 hores del dia 1 de desembre 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), Julian Alonso, Lluís Alsedà, María 
Luisa Arboleya, Xavier Bafaluy (cooordinador d’estudis), Xavier Bardina (coordinador d’estudis), 
Carles Broto (coordinador d’estudis), Juan Campos, Natàlia Castellana, Rafael Contreras, Mercè 
Corbella, Manel del Valle (coordinador d’estudis), Juan Jesús Donaire, Anna Esparrach, Neus 
Gibert, David Gómez (convidat), Josep Enric Llebot (convidat), Josep Maria Lluch,, Esther Martí 
(administradora), Carme Pechoabierto, Joan Francesc Piniella, Josep Piñol, Joan Reche (coordinador 
d’estudis), Xavier Roqué (convidat), Montserrat Sarrà, David Saurí (coordinador d’estudis), Rosa 
Maria Sebastián, Joan Suades i Adelina Vallribera. 
 
S’excusen: Carmen Baixeras, Martí Boada, Esteve Cardellach, José María Crespo, Xavier Gabarrell, 
Montserrat Mallorquí i Maria Cèlia Martínez.  
 
Amb l’ordre del dia : 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 29.04.09 i de la sessió 

extraordinària de data 30.06.09  
2. Informe del degà  
3. Aprovació, si s’escau, de la distribució del Pressupost de 2009  
4. Temes tractats a la Comissió d’Afers Acadèmics de 11.11.09:  

4.1. Assignatura:Temes de Ciència Actual (TCA)  
4.2. Aprovació, si s’escau, dels tribunals i de les propostes de candidats a premis  

                  extraordinaris de titulació  
            4.3. Aprovació, si s’escau, dels plans docents de la Facultat  
            4.4. Aprovació, si s’escau, dels prerequisits del Grau de Geologia  

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

5. Aprovació, si s’escau, de la convocatòria d’ajuts econòmics per a residents estrangers d’origen          
extracomunitari.  

6.  Canvi de lectors dels pàrquings de l’Edifici C.  
7.  Afers de tràmit  
8.  Torn obert de paraules 
 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 29.04.09 i de la sessió 
extraordinària de data 30.06.09  
 
S’aprova, per assentiment, l’Acta de la sessió ordinària de la Junta Permanent de Facultat de 
data 29.04.09. 
 
S’aprova, per assentiment, l’Acta de la sessió extraordinària de la Junta Permanent de 
Facultat de data 30.06.09. 
 
 
2.- Informe del degà 
 
El degà informa d’un canvi significatiu en la composició de la Junta Permanent que és conseqüència 
de la renovació de la direcció del Departament de Química. Recorda que, amb el reglament actual, és 



difícil canviar els representants per incloure el director de Departament, però en aquest cas com era 
membre de la Junta de Facultat no ha estat cap problema. En aquest aspecte avança que ens hauríem 
de plantejar retocar el reglament de la Facultat. Finalment, dóna la benvinguda als nous membres de 
la Junta, i agraeix als que han cessat la tasca realitzada durant tot aquest període, especialment a 
Santiago Maspoch, anterior director del Departament de Química. 
 
El degà informa de diferents temes docents: 
 

 La matrícula de nou ingrés a les llicenciatures i graus de la Facultat ha augmentat: el Grau 
en Física és el que més ha augmentat (fins al punt de no disposar de places al setembre), el 
Grau en Matemàtiques ha augmentat lleugerament, la doble titulació de Grau en Física/Grau 
en Matemàtiques ha tingut la nota de tall més alta del districte, el nou Grau en Geologia ha 
tingut una bona acceptació, així com també la Diplomatura en Estadística, la Llicenciatura 
en Ciències Ambientals ha omplert totes les places, i sols hi s’ha produït una davallada en la 
Llicenciatura en Química, molt atribuïble a que ha començat el nou Grau en Bioquímica. En 
aquest aspecte, el proper any, aprofitant que és “l’any de la Química” s’haurien de fer 
accions puntuals de promoció de la Química. 

 
 El degà recorda que no s’ha definit com es compta la dedicació del professorat i que cada 

Facultat ho fa a la seva manera, la qual cosa porta a conflictes, i informa que demà es pensa 
tractar aquest tema en el Consell de Govern. 

 
 Recorda que el curs que ve començaran els nous graus en Química, en Ciències Ambientals, 

en Estadística Aplicada i en Nacnociència i Nanotecnologia, però que solsament començaran 
primer curs. Informa que està previst anomenar coordinador d’estudis de Nanociència i 
Nanotecnologia al Dr. Josep Ros del Departament de Química. 

 
 Considera que s’hauria de començar a dissenyar minors. Per exemple es podria ofertar un 

minor en Ciències Ambientals per a la resta de titulacions. 
 

 Informa de que ja s’ha posat en marxa el Màster de Formació de Professorat d’Educació 
Secundària. 
El vicedegà M. Baig en concreta que la Facultat n’és responsable de 12 crèdits, que s’han 
omplert totes les places i que de l’ingrés i l’adjudicació de places se n’ha encarregat la 
Generalitat. 

 
El degà creu que s’hauria de revisar el reglament en aspectes com les Seccions, atès els canvis 
produïts pels nous graus, i que s’hauria de nomenar una comissió per a estudiar-ho. 
 
El degà informa que ell i un representant dels estudiants de la Facultat formen part de la comissió 
que ha de replantejar el model de Festa Major de la UAB. 
 
El degà reparteix  els fulls que s’han rebut relacionats amb punts de l’ordre del dia del Consell de 
Govern de ha de tenir lloc l’endemà (doc. 1)  i que fan referència al Pressupost, als Criteris per a la 
programació Docent  i a la Presentació preliminar de les línees generals de política de la 
Universitat (Pla Director). 

 Respecte al pressupost informa que hi ha un dèficit d’uns 20 milions d’euros que la 
Generalitat no ha ingressat i que el Consell Social està en desacord en què es pressupostin 
atès que no hi ha la seguretat de que la Generalitat els ingressi. En aquest sentit, l’Equip 
rectoral vol que hi constin mentre ho hi hagi la seguretat que no s’ingressaran. 

 Referent a la programació docent, encara no es coneix el model 
 Respecte al Pla Director, opina que el punt feble del reglament de la UAB és que se n’ha de 

fer un informe anual i presentar-lo a l’aprovació del Claustre, i a pot interpretar-se com un 
vot de censura, sobretot en un moment en que s’ha demanat un Claustre Extraordinari. 

 
El degà informa dels darrers acords de la darrera Comissió de seguiment de les obres. 



 A la quarta planta de la torre C5-senar hi ha un espai ocupat per ETC, però relativament a 
curt termini es traslladarà a espais del ICTA, alliberant espais que es destinaran a laboratoris 
de química. 

 Estava previst traslladar el Laboratori de Làmines primes, però finalment s’ha decidit que es 
quedi on està ara. 

 L’espai que abans ocupava el Laboratori ALBA del Sincrotró al vestíbul central C3 estava 
previst que fos destinat a  espais pel Departament de Física i a una nova Sala de Juntes, però 
finalment s’ha decidit mantenir-hi les aules que ara hi ha, i s’està estudiant la possibilitat de 
que el  Departament de Física ocupi a canvi espais de la segona planta del mòdul de l’antic 
mòdul del Sincrotró. 

 
 

S’obre un torn d’intervencions 
 
-- J. E. Llebot agraeix al degà no haver estat alarmista amb el tema del pressupost de la UAB, doncs 
a més dels 20 milions que s’han anomenat hi ha un deute acumulat de 32 milions, el que fa en total 
uns 52 milions d’euros. Puntualitza que ve donat pels plans de millora que la Generalitat ha deixat 
de pagar, i en part pel “parquetazo” del Ministerio que van fer que la Universitat demanes crèdits 
que ell ja retornaria però que ara no pot retornar. 
 
-- J. J. Donaire pregunta en quin procés es troben els quatre graus que han de començar el proper 
curs, com s’ha dut a terme i qui s’ha encarregat de l’accés al Màster de Formació del Professorat de 
Secundària. Finalment opina que el fet que la Facultat sols imparteixi 12 crèdits en aquest màster és 
molt poc. 
 
-- L. Alsedà troba preocupant que es portin a aprovació al Consell de Govern temes com el 
pressupost i la dedicació docent sense que ningú hagi vist que es presentarà ni es tingui informació 
oficial. 
Sobre el tema dels minors, informa de que el Departament de Matemàtiques ja hi està treballant, i 
creu que des de la Facultat s’haurien de potenciar minors “d’utilitat”, per exemple un minor de 
matemàtiques per a científics que vulgessuin aprofundir els seus coneixements en aquesta matèria. 
Respecte al Màster de Formació del Professorat de Secundària explica que dels 28 admesos sols dos 
eren matemàtics, i a més se sabia que alguns matemàtiques que volien fer aquest màster havien 
quedat exclosos. El Departament de Matemàtiques va fer una queixa al respecte i l’efecte aconseguit 
és que han estat admesos els matemàtics que havien quedat exclosos i que es revisarà el mètode 
d’admissió. Finalment recorda que el tema més greu al respecte és que per presentar-se a oposicions 
de professorat de secundària és necessari haver cursat aquest màster, però no cal que sigui de 
l’especialitat. 
 
-- D. Gómez recorda que en el Màster de Formació de Professorat de Secundària la distribució dels 
crèdits ve molt determinada pel decret, però que a més Geologia comparteix especialitat amb 
Biologia que forma part de la Facultat de Biociències. Explica que això va suposar moltes 
discrepàncies amb la Facultat de Biociències a l’hora de distribuir els crèdits entre les dues 
especialitats, més tenint en compte que per part de la Facultat de Biociències portava les 
negociacions el propi degà, el que va produir que el Departament de Geologia s’hi hagués d’implicar 
també moltíssim en les negociacions. 
Finalment opina que per atreure alumnes als nous graus es podrien organitzar activitats a nivell de 
Facultat, per exemple explica que a Sabadell es va organitzar la nit de la recerca amb bastant d’èxit i 
creu que es podria traslladar a la Facultat. 
 
-- El degà respon: 
- Està totalment d’acord amb la intervenció de J. E. Llebot. 
- Respecte la verificació dels nous graus, estan tots enviats a l’ANECA menys el Grau en Estadística 
Aplicada perquè s’està signant el conveni amb la Universitat de Vic. 
- Informa de que J. J. Donaire ha estan anomenat adjunt a la vicerectora d’àmbit acadèmic. 
- Està d’acord amb que la Facultat lideri el minors, però això suposa que els departaments hi estiguin 
d’acord i que hi hagi un cert consens. 



- Respecte al Màster de Formació del Professorat de Secundària explica que era un tema que portava 
un vicedegà, i no creu que perquè a la Facultat de Biociències s’hi involucri el propi degà, ell també 
ho hagi de fer. Explica que finalment la Facultat de Biociències ha designat una personat pels temes 
relacionats amb aquest màster que no és el propi degà, i creu que això resoldrà part dels problemes. 
 
 
3.-  Aprovació, si s’escau, de la distribució del Pressupost de 2009  
 
El vicedegà M. Baig presenta la distribució del pressupost. Explica que per l’any 2009 han arribat a 
la Facultat 182.014,35 €, que representa un 15% de disminució respecte l’any anterior. Informa 
també que al llarg de l’any 2009 s’ha fet ja un avançament de 165.185,77 € correspon al 80% del 
pressupost de l’any 2008, i que un cop descomptats els 15.486,64 € del renting dels ordinadors (que 
no ha disminuït) queda, finalment, un romanent de 1.341,94 €. En conseqüència, proposa consolidar 
el que ja s’ha repartit i reservar el romanent a la Facultat per a possibles emergències o imprevistos. 
 
 
S’aprova per assentiment la distribució del Pressupost del 2009. 
 
 
-- L. Alsedà considera que és sintomàtic el fet que no hi hagi hagut cap intervenció respecte un tema 
com el pressupost. 
 
El degà explica que el Gerent es va comprometre a crear el 2010 un altra Gestió Econòmica 
a l’edifici C, de manera que cadascuna de les facultats disposaria de la seva pròpia Gestió 
Econòmica. 
 
-- J. Alonso pregunta di això suposaria més dotació de personal. 
 
-- E. Martí respon que sol hi hauria un responsable més i repartirien la gent que hi ha 
actualment. 
 
 
4.-. Temes tractats a la Comissió d’Afers Acadèmics de 11.11.09:  
 
El vicedegà F. Pi informa dels cursos propedèutics realitzats el darrer mes de setembre i 
explica que han sofert una certa disminució d’alumnes deguda a que ja no poden ser 
reconeguts com a crèdits de lliure elecció en els nous graus. 
 
El vicedegà F. Pi explica que ja han començat els nous màsters i que encara que globalment 
es manté el nombre d’estudiants, alguns han disminuït. 
 

4.1 Assignatura: Temes de Ciència Actual (TCA)  
 

El vicedegà M. Baig informa que es tracta d’una assignatura que és un marc idoni per a avaluar les 
competències transversals, i explica com es va dissenyar: es van fer 10 conferències de les quals els 
alumnes tenien l’obligació d’assistir-n’hi a 7, i a més havien de triar-ne dues a les que havien 
d’assistir a una sessió més i fer-ne un treball. Explicita els resultats obtinguts: dels 38 alumnes del 
Grau en Matemàtiques s’hi van presentar 29 que han aprovat, i dels 51 alumnes del Grau en Física 
s’hi van presentat 32 alumnes que han aprovat tots. 
 
El vicedegà M. Baig  explica que a cada professor se li ha reconegut ½ crèdit i ha cobrat una petita 
quantitat que s’ha bestret dels AIP’s. 
 

4.2 Aprovació, si s’escau, dels tribunals i de les propostes de candidats a premis  
                  extraordinaris de titulació  



 
El degà llegeix els Tribunals del Premis Extraordinaris del curs 2008-2009 que es va aprovar en la 
Comissió d’Àfers Acadèmics de la Facultat de Ciències celebrada el 11 de novembre de 2009: 
 

LLICENCIATURA EN QUÍMICA 
President: Dr. Manuel del Valle Zafra 
Vocals: Dr. Ramón Alibés Arqués  
            Dra. Mariona Sodupe Roura 
 
DIPLOMATURA EN ESTADÍSTICA 
Presidenta: Dra. Mercè Farré Cervelló 
Secretari: Dr. Xavier Bardina Simorra 
Vocal: Dr. Josep Lluis Solé Clivillés 
 
LLICENCIATURA EN GEOLOGIA 
President: Dr. Jordi Carreras Planells 
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 

 
S’aprova, per assentiment, la proposta de composició dels tribunals de premis 
extraordinaris del curs 2008-2009. 
 
A continuació el degà llegeix  la relació de candidats als premis extraordinaris per titulació següents: 
 

LLICENCIATURA EN QUÍMICA:   
Franisco Blanco Lucena 
Laura Badia Pérez 
 
DIPLOMATURA EN ESTADÍSTICA:  
Xavier Fermoso Senserrich 
 
LLICENCIATURA EN GEOLOGIA:  
Desert 
 
LLICENCIATURA EN FÍSICA:  
Daniel Garrido Terrats 
Sabina Chiriotti Álvarez 
 
LLICENCIATURA EN CIÈNCIES AMBIENTALS: 
Viena Puigcorbé Lacueva 
Javier Cuetos Bueno 



 
LLICENCIATURA EN MATEMÀTIQUES 
José Antonio Bachiller Basols 
Júlia Salat Torres 

 
S’aprova, per assentiment, la proposta de concessió de premis extraordinaris de titulació 
del curs 2008-2009. 
 

4.3.  Aprovació, si s’escau, dels plans docents de la Facultat  
 
El degà informa que d’acord amb el que diu l’article 31 del reglament de la Facultat: 
 
“Són funcions del coordinador d’estudis: 
a) Emetre informe amb caràcter vinculant per elevar-lo a la Junta de Facultat, en cas de 
conflicte a l’hora de materialitzar els plans docents.” 
 
hi ha hagut un desacord en una assignatura del Grau en Geologia i s’ha rebut un informe del 
coordinador de Geologia Dr. Joan Reche (doc 2) extens i argumentat en el qual es garanteix que 
la docència d’aquesta assignatura queda coberta amb garanties. 
 
S’aproven, per assentiment, els plans docents de la Facultat. 
 

4.4. Aprovació, si s’escau, dels prerequisits del Grau de Geologia 
 
El degà llegeix l’Acord de la Comissió de docència de la Secció de Geologia del dia 21 de maig de 
2009 en que es proposen les incompatibilitats específiques que afecten a les assignatures de primer 
de Grau i són 

 Aprovar La vida a la terra per a matricular-se de Paleontologia I i Paleontologia II  (de 
segon curs) 

 Aprovar Física per a la Geologia per a matricular-se de Mètodes Geofísics (de tercer curs) 
 Aprovar Química de la Terra per matricular-se de Geoquímica (de tercer curs) 

 
S’aproven, per assentiment, els prerequisits del Grau de Geologia. 
 

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

 
El vicedegà F. Pi llegeix la llista d’activitats que es proposa 
 
S’aproven, per assentiment, les activitats que donen dret a reconeixement de crèdits de lliure 
elecció (doc. 3) 
 
El degà puntualitza que potser hi haurà alguna dificultat al desaparèixer els crèdits de lliure elecció 
en els nous graus, doncs ja s’ha dit que no es permetrà signar convenis nous. Però malgrat tot, es 
presentaran a la Comissió d’Afers Acadèmics. 
 
R. Contreras confirma que ja s’han proposat i no hi ha hagut cap problema. 
 
 
S’obre un torn d’intervencions sobre temes docents 
 
-- J. E. LLebot explica que s’ha desprogramat el Màster de Física Avançada per manca d’estudiants, 
i que ja s’està dissenyant un altre per a substituir-lo. Però comenta que part dels problemes que ha 
sofert aquest màster han estat pel fet de que IFAE i IEE han programat un màster del qual el 
Departament de Física se’n va assabentar al darrer moment. Demana si la Facultat hi pot estar més al 
cas per a que no es produeixin aquests fets. 



-- El degà respon que la Facultat se’n va assabentar el mateix dia que el Departament de Física. Creu 
que la manera de que no es tornés a produir aquest fet seria demanar a la Comissió de Postgrau que 
tots els màsters de ciències hagin de ser prèviament aprovats per la Junta Permanent. 
-- J. E. Llebot hi està d’acord i troba que l’Escola de Doctorat s’ho hauria de plantejar. 
 
-- D. Gómez puntualitza que el Departament de Geologia participa en tres màsters que funcionen bé 
i dels quals no s’ha informat pel fet de ser interuniversitaris i no ser coordinats per la UAB. 
 
-- El vicedegà F. Pi afegeix que hi ha més irregularitats de funcionament amb els màsters 
universitaris que no coordina la UAB,  per exemple no es té control dels estudiants, la qual cosa 
dificultat donar-li suport en temes com tenir accés a treure llibres de la Biblioteca. 
 
 
5. Aprovació, si s’escau, de la convocatòria d’ajuts econòmics per a residents estrangers 

d’origen  extracomunitari.  
 
El degà recorda que és la segona vegada que es present aquesta convocatòria. Puntualitza que aquest 
cop es presenten dues beques amb la mateixa base que l’any passat, una és continuïtat de la del curs 
passat (ja s’havia pensat per a dos anys) i l’altra n’és una de nova.  Comenta que l’estudiant que la 
va rebre el curs passat ha aprovat amb bona nota tots els crèdits dels que estava matriculat, i que 
possiblement sense aquest ajut no hagués pogut dur a terme aquests estudis. 
  
 
S’obre un torn d’intervencions. 

 
-- J. F. Piniella considera que s’hauria de revisar el redactat, creu, per exemple, que en els Criteris de 
valoració es podria canviar la frase “Justificar dificultats econòmiques manifestes” per la de “La 
situació econòmica del sol·licitant”. 
Pregunta si la beca cobreix totes les despeses de la matrícula, doncs si no es així  s’hauria de 
modificar la frase “Aquest ajut cobrirà de forma exclusiva les despeses acadèmiques i 
administratives que es derivin de la matriculació” per “...part de les despeses .... de la matriculació”. 
-- El degà hi està d'acord. 
 
S’aprova, per assentiment, la convocatòria d’ajuts econòmics per a residents estrangers 
d’origen extracomunitari. (doc 4). 
  
 
6.   Canvi de lectors dels pàrquings de l’Edifici C. 
 
El degà explica que la proposta (doc. 5)  que es presenta és bàsicament la mateixa que es va discutir 
en una anterior Junta Permanent. Recorda que hi havia el compromís de aprovar-ho en Junta 
Permanent, que la Facultat de Biociències ja l’ha aprovat per Junta Permanent, mentre que la 
Facultat de Ciències no ho ha pogut fer atès que la darrera Junta Permanent era extraordinària. A 
més, afegeix que alguns dels lectors antics de targes ja no funcionen i cal fe-ne el canvi. 
 
E. Martí explica que les modificacions que s’han fet al document han estat per fer-lo menys restrictiu 
i donar cabuda a més gent, a més de què també especifica que es revisarà periòdicament. 
 
 
7. Afers de tràmit. 
 
El degà informa del nomenament de tribunals per a la realització de l’examen de la sisena 
convocatòria, del nomenament d’un tribunal per a la realització de la revisió extraordinària, del 
nomenament d’un tribunal per a la realització de l’examen de la vuitena convocatòria, del 
nomenament d’un tribunal per a la realització de la prova de conjunt i de la signatura de diversos 
convenis de pràctiques en empreses. 
 



 
8. Torn obert de paraules. 
 
-- M. Corbella manifesta la seva preocupació pels crèdits de lliure elecció dels alumnes de 
llicenciatura, ja que normalment els fan al darrer curs. Pregunta si podran fer assignatures del Grau 
com a crèdits de lliure elecció, i si no es pot, considera que s’hauria de recomanar als alumnes que 
no cursin ara els crèdits de lliure elecció. 
-- R. Contreras ho veu molt poc factible i opina que s’hauria d’anar amb la línea de què els vagin 
cursant. 
 
--J. F. Piniella es queixa que el servei de restauració situa vehicles fora dels llocs establerts. 
 
-- J. M. Lluch comenta que, donat que els nous graus han augmentat d’alumnes, és molt possible que 
aquest fet hagi produït una davallada d’alumnes de Química pel fet de mantenir-se com a 
llicenciatura aquest curs. 
Respecte al document referent al Consell de Govern de l’endemà que s’ha repartit llegeix del punt 2 
“...És evident, doncs, que l’adaptació d’aquesta nova metodologia docent més cara, tan sols es pot 
realitzar on hi hagi recursos docents sobrers.”, i demana al degà que esbrini que volen dir 
exactament. 
-- El degà hi està d’acord. 
 
-- El vicedegà M. Baig comenta que amb els 12 crèdits de complements específics que s’imparteixen 
en el Màster de Formació de Professorat de Secundària no es pot ensenyar tota la Física a un químic, 
ni tota la Química a un físic. Creu que el que s’hauria de fer és programar un minor de Ciències o de 
Cultura Científica, que seria una manera de complementar la formació de qui vol exercir de docent o 
de gestió en ajuntaments 
 
 
S’aixeca la sessió a les 14.20 del migdia. 
 
 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a u de desembre de 2009. 
 
 
 
 
 
Vist i plau:     Secretària: 
Degà 
 


