
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA PERMANENT DE FACULTAT 
CELEBRADA EL 5 D’OCTUBRE DE 2010 
 
 
 
A Bellaterra a les 12:30 hores del dia 5 d’octubre de 2010, 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 Bartrolí (degà), Laia Saumell 
(secretària), Marià Baig (vicedegà), Francesc Pi (vicedegà), Antoni Teixell (vicedegà), Xavier 
Bardina Juan Campos, Rafael Contreras , Mercè Corbella, Juan Jesús Donaire, Elena Druguet, David 
Gómez, Jordi Hernando, Maria Cèlia Martínez, Anna Masip, Carme Pechoabierto, Joan Francesc 
Piniella, Pere Puig, Joan Reche, Rosa Maria Sebastián. Joan Suades i Adelina Vallribera. 
 
S’excusen: Carles Arias, Martí Boada, Esteve Cardellach, José Maria Crespo, Josep M. Lluch, 
Agustí Nieto i Josep Piñol i David Saurí. 
 
 
A proposta del degà, s’aprova, per assentiment, incloure en l’ordre del dia el punt  
“Convocatòria de beques d’ajut a l’estudi”. 
 
 
Amb aquesta modificació l’ordre del dia és: 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 14.06.10. 
2. Informe del degà. 
3. Presentació del calendari electoral 2010. 
4. Aprovació, si s’escau, de la proposta de tribunals de concessió de premis extraordinaris de 

titulació dels estudiants de la promoció 2009-2010. 
5. Aprovació, si s’escau, de la modificació del calendari acadèmic per al curs 2010-2011. 
6. Convocatòria de beques d’ajut a l’estudi. 
7. Afers de tràmit. 
8. Torn obert de paraules. 
 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 14.06.10  
 
S’aprova, per assentiment, l’Acta de la sessió ordinària de la Junta Permanent de Facultat de 
data 14.06.10. 
 
 
2.- Informe del degà 
 
El degà informa que ja s’ha aprovat el nou reglament de la Facultat de Ciències: en la sessió 
extraordinària de la  Junta de Facultat del dia 22 de setembre de 2010, i posteriorment el dia 30 de 
setembre pel Consell de Govern. Puntualitza que els directors de departament i el gestor acadèmic ja 
són membres nats de la Junta Permanent, i recorda que les titulacions han d’organitzar les 
comissions docents respectives. Finalment, opina que la reforma aprovada del reglament ens 
facilitarà la gestió de la Facultat. 
 
En referència a les dades de matrícula, el degà informa que en aquests moments la matrícula de nou 
ingrés de primer curs és de: Grau en Ciències Ambientals 95 estudiants, Grau en Estadística 
Aplicada 13, Grau en Física 85, Grau en Física/Grau en Matemàtiques 24, Grau en Geologia 42, 
Grau en Matemàtiques 57, Grau en Naociència i Nanotecnologia 68 i Grau en Química 138, i que ja 
s’ha rebut una nova assignació d’estudiants: 1 al Grau en Ciències Ambientals, 16 al Grau en 
Estadística Aplicada, 30 al Grau en Geologia, 45 al Grau en Matemàtiques i 5 al Grau en Química. I 



conclou que, en global, tenim molts més estudiants que anteriorment i, en conjunt, amb notes de tall 
superiors. 
Respecte al Grau en Nanociència i Tecnologia, recorda que va aparèixer a la preinscripció com a 
títol propi i amb un preu superior a un grau oficial, però que en aquests moments ja és pràcticament 
un títol oficial. Opina que, tot i que aquesta situació hagi pogut ocasionar que molts estudiants no 
s’hi hagin apuntat, aquest grau ha tingut força èxit.  
Respecte al baix nombre d’estudiants al Grau en Estadística Aplicada, pensa que  s’ha d’analitzar i 
estudiar com fer més divulgació d’aquesta titulació. 
 
El degà informa de la situació econòmica de la UAB. Es reparteix el document “Situació financera 
de la UAB” que va presentar la Gerència al Consell de Govern del 30 de setembre, i el degà en 
destaca el punt en que diu  

“La previsió de dèficit de l’exercici 2010 és aproximadament de 12 M€. Per tant, la previsió 
de dèficit acumulat de la UAB a finals de 2010 serà aproximadament de 50 M€.”  

Comenta que al Consell de Govern es va explicar que s’està finançant el dèficit acumulat amb fons 
de recerca, convenis i formació continuada, i que si no es prenen mesures, a la primavera del 2012 ja 
no hi haurà liquiditat.  
Considera també important el punt del document que diu  

“El consens que existeix entre els experts i els responsables polítics actuals i futurs en 
considerar que els problemes que afronta la universitat catalana no són d’una manca 
significativa de recursos públics sinó d’eficiència de la despesa.” 

 I conclou resumint que la situació en que ens trobem és que tenim més estudiants dels que teníem, 
(encara que en general més bons estudiants), que donada la situació econòmica s’espera reducció de 
personal (tant de PDI com de PAS) i una retallada de recursos i que, per tant, s’acosten “temps 
difícils”. 
 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
-- J. J. Donaire comenta, respecte la situació econòmica de les universitats, que la UPC en aquests 
moments no pot garantir la nòmina de l’octubre. 
 
-- J. F. Piniella comenta que els paràgrafs llegits pel degà són molt generalistes i creu que el Rectorat 
hauria de ser més transparent explicant els deutes que té i que els genera. 
 
-- P. Puig pregunta si es té alguna valoració de l’augment d’estudiants a la Facultat, per exemple si 
s’ha donat a la UAB, o si s’ha donat en general a totes les universitats en l’àmbit de Ciències. 
 
-- D. Gómez considera que, tot i que la situació econòmica és la que és, s’ha de seguir treballant per 
a que el Rectorat doni suport a les pràctiques de camp, i demana la col·laboració del Deganat. 
 
 
El degà respon: 
 
-- En referència a la situació econòmica explica que, segons es va informar al Consell de Govern, 
que les Universitats de Girona, Lleida i Tarragona no tenen a penes dèficit, i de les universitats de 
l’àrea metropolitana la UAB és la que es troba en una situació millor.  
I, respecte al dèficit, comenta que es deu per una part a que els pressupostos dels darrers anys es van 
fer comptat amb uns ingressos que posteriorment s’han anat retallant, i, per altra part, a la inversió 
en infraestructures que s’ha realitzat comptant amb el compromís que tenia la UAB de que 
posteriorment rebria diners que tampoc no ha rebut, i finalment també al creixement del “capítol I” 
que tampoc ha rebut el finançament promès. 
 Comenta que el nou vicerector de Política Econòmica i d’Organització Econòmica, el Dr. J. E. 
Llebot, té l’encàrrec de presentar mesures per a pal·liar la situació econòmica, però que encara no se 
n’ha concretat cap. 
 



-- Respecte a l’augment d’estudiants, aclareix que hi ha hagut un augment general a tota la UAB, 
però que la Facultat de Ciències és la que més ha augmentat percentualment. Està d’acord en 
s’hauria de fer una valoració amb dades objectives. 
 
 
3.-  Presentació del calendari electoral 2010.  
 
El degà llegeix el calendari electoral que es presenta i explica que és el mateix que s’ha aprovat a la 
Facultat de Biociències. També insta als directors de departament i als coordinadors de titulació a 
que col·laborin a fer difusió per a que hi hagi candidats i es cobreixin totes les places de la Junta de 
Facultat 
 
El degà també informa que ja s’ha renovat la Junta Electoral de la Facultat de Ciències, i que està 
constituïda per: 
 
 Presidenta: Laia Saumell Ariño 
 Vocal sector A: Carme Safont Edo 
   Fernando López Aguilar (suplent) 
 Vocal sector B: Jean Didier Pierre Marechal 
   Oscar Palacios Bonilla (suplent) 
 Vocal sector C: Javier Hernando Sanchez 
   Victor Boquera Gómez 
 Vocal Sector D: Sònia García Baños 
   José Manuel Castellano León (suplent) 
 
S’obre un torn d’intervencions en que cap membre de la Junta demana la paraula. 
 
 
S’aprova per assentiment el calendari electoral 2010 (doc ?) 
 
 
4.-  Aprovació, si s’escau, de la proposta de tribunals de concessió de premis extraordinaris de 
titulació dels estudiants de la promoció 2009-2010.  
 
El degà llegeix la proposta de Tribunals de Concessió del Premis Extraordinaris del curs 2009-2010: 
 

LLICENCIATURA EN QUÍMICA 
President: Dr. Manuel del Valle Zafra 
Secretari: Dr. Ramón Alibés Arqués 
Vocal: Dra. Mariona Sodupe Roura 
 
DIPLOMATURA EN ESTADÍSTICA 
President: Dr. Josep Lluís Solé Crivillés 
Secretari: Dr. Xavier Bardina Simorra 
Vocal: Dr. Albert Ruiz Cirera 
 
LLICENCIATURA EN GEOLOGIA 
President: Dr. Jordi Carreras Planells 
Secretari: Dr. Josep Maria Pons Muñoz 
Vocal: Dr. Joan Reche Estrada  
Membre suplent: Dra. Mercè Corbella Cordomí 
 
LLICENCIATURA EN FÍSICA I GRAU EN FÍSICA 
President: Dr. Javier Rodríguez Viejo 
Secretari: Dr. Carles Navau Ros 
Vocal: Dr. Juan Camacho Castro 
 



LLICENCIATURA EN CIÈNCIES AMBIENTALS 
President: Dr. David Saurí Pujol 
Secretària: Dra. Elena Druguet Tantiña 
Vocal: Dr. Pere Masqué Barri 
 
LLICENCIATURA EN MATEMÀTIQUES I GRAU 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 tribunals de concessió de premis extraordinaris de 
titulació dels estudiants de la promoció 2009-2010.  
 
El degà informa que la lliçó de l’acte de Sant Albert d’aquest anys serà a càrrec del Dr. José Luis 
Briansó del Departament de Geologia. 
 
 
5.-  Aprovació, si s’escau, de la modificació del calendari acadèmic per al curs 2010-2011. 
 
El vicedegà d’Ordenació Acadèmica Francesc Pi explica que el dia 30 de setembre el Consell de 
Govern va aprovar una modificació del calendari acadèmic, deguda a que finalment les PAU del 
2011 tindran lloc el 15, 16 i 17 de juny, i no la setmana del 6 al 10 de juny com constava al calendari 
aprovat. 
 
El degà demana a la Junta Permanent que delegui a la Comissió de Docència l’adaptació del 
calendari. 
 
S’aprova, per assentiment, delegar la modificació del calendari acadèmic per al curs 2010-2011 
a la Comissió Docent de la Facultat. 
 
 
6.- Convocatòria de beques d’ajut a l’estudi. 
  
El degà recorda que la Facultat ja va realitzar una convocatòria de beca d’ajut a l’estudi per a 
estudiants extracomunitaris, però comenta que, atesa la situació econòmica actual, tenim bons 
estudiants no extracomunitaris amb problemes per a pagar la matrícula. Per això sol·licita fer el 
mateix tipus de convocatòria i potser també algunes de parcials,  però oberta a tots els estudiants, no 
sols els extracomunitaris, amb un bon rendiment acadèmic i amb dificultats econòmiques. 
 
El degà també informa que l’estudiant que va rebre aquest ajut ha seguit els seus estudis amb 
qualificacions superiors a la mitjana. 
 
S’aprova, per assentiment, convocar beques d’ajut a l’estudi. 
 
 
7.- Afers de tràmit. 
 
El degà llegeix alguns convenis de pràctiques en empreses que s’han signat i varis nomenaments de 
tribunals per a la realització de l’examen de la sisena convocatòria. 
 
 
8.- Torn obert de paraules. 
 
-- J. Campos explica que actualment quan un professor es jubila automàticament desapareix del 
directori, i en concret perd la seva adreça de correu electrònic. Creu que s’hauria de demanar que al 
menys es mantingués l’adreça de correu electrònic. 



-- El degà està d’acord i considera que la petició és més que raonable. 
 
-- D. Gómez comenta que dins de les activitats de divulgació de la Facultat hi ha la Setmana de la 
Ciència, però que no està reconeguda com altres, com per exemple el Programa Argó en el que es 
reconeixen crèdits als professors que hi participen. Demana que es reconegui aquesta activitat de la 
mateixa manera. 
-- El degà també creu que aquesta activitat hauria de tenir el mateix reconeixement que les altres. 
-- M. C. Martínez aclareix que mentre no s’aconsegueixi el reconeixement oficial es poden omplir 
les fitxes complementàries de docència i així queda registrat a la OPQ i al menys es té en compte en 
els trams de docència. 
 
 
S’aixeca la sessió a les 14:00 hores de la tarda 
 
 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a cinc d’octubre de 2010. 
 
 
 
 
 
Vist i plau:     Secretària: 
Degà 
 


