
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA PERMANENT DE FACULTAT 
CELEBRADA EL 11 DE FEBRER DE  2009 
 
 
 
A Bellaterra a les 11:00 del dia 11 de febrer 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), Lluís Alsedà, Xavier Bafaluy (cooordinador 
d’estudis), Xavier Bardina (coordinador d’estudis), Josep Antoni Biosca, Carles Broto (coordinador 
d’estudis), Juan Campos, Esteve Cardellach, Rafael Contreras, , Mercè Corbella, José Maria Crespo, 
Marta Figueredo (coordinadora d’estudis), Teresa Flor, Iluminada Gallardo, Neus Gibert, Esther 
Martí (administradora), Maria Cèlia Martínez, Santiago Maspoch, Francesc Perera, Joan F. Piniella, 
Juli Real, Joan Reche (coordinador d’estudis), David Saurí (coordinador d’estudis), Rosa Maria 
Sebastián i Joan Torregrosa. 
 
S’excusen: Carme Pechoabierto i  Montserrat Sarra. 
 
Amb l’ordre del dia : 
 
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de la sessió ordinària i de la sessió extraordinària de data 
12.11.08.  
2. Informe del degà. 
3. Afers acadèmics. 

3.1 Incompatibilitats. 
3.2 Altres aspectes acadèmics: nous graus. 

4. Implementació de diversos aspectes dels Acords Interns de Planificació per al període 2007-2010. 
4.1 Vies lentes. 
4.2 Beca per estudiants amb problemes. 

5. Discussió sobre la implementació del nou aplicatiu econòmic SUMMA. 
6. Aprovació, si s’escau, d’activitats que donen dret a crèdits de lliure elecció. 
7. Afers de tràmit. 
8. Torn obert de paraules. 
 
 
1.- Aprovació, si escau, de les actes de la sessió ordinària i la sessió extraordinària de data 12  de 
novembre de 2008. 
 
S’aprova, per assentiment, l’Acta de la sessió ordinària de la Junta Permanent de Facultat de 
data 12.11.08. 
 
S’aprova, per assentiment, l’Acta de la sessió extraordinària de la Junta Permanent de 
Facultat de data 12.11.08. 
 
 
2.- Informe del degà 
 
El degà informa dels següents temes: 
 
- Estat  de les obres a l’edifici 
El degà informa de que a l’espina C5-senar les obres ja estan a punt de començar i  que a l’espina 
C3b-parell començaran en acabar el semestre; i que per tant aquest aulari estarà inutilitzat tot el 
proper curs. També informa que és possible que durant els mesos d’abril i maig s’alliberin els espais 
que ara ocupa el Laboratori del Sincrotró. Recorda que les obres de remodelació de dues plantes del 
Departament de Física a la torre C3-parell també estan a punt de començar. 



 Atesa la manca d’espais, avisa que hi cap la possibilitat de que la Gestió Acadèmica hagi de 
programar alguns exàmens de la convocatòria de setembre, d’assignatures diferents, en una mateixa 
aula. 
La Facultat de Ciències i la Facultat de Biociències tenen intenció de reunir-se conjuntament amb el 
nou equip rectoral per a parlar de les obres que estan programades a continuació d’aquestes. En 
aquest sentit ja s’havia convocat una reunió pel proper divendres, però finalment ha estat posposada. 
 
- Mobilitzacions dels estudiants. 
Respecte a les mobilitzacions dels estudiants que hi va haver abans d’acabar el primer semestre, 
comenta que hi ha un cert neguit d’alguns degans de que properament tornem a patir conflictes i de 
quines han de ser les mesures d’actuació en aquest cas. El rectorat ha convocat una reunió amb els 
degans el proper divendres per a parlar d’aquest tema, i, en general, del inici del segon semestre. 
 
El degà explica que s’ha enviat a tots els coordinadors d’estudis el “Borrador del Estatuto del 
Estudiante Universitario” que ha publicat el Ministerio de Educación y Ciencia. 
 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
-- J. F. Piniella demana que si es convoquen diferents exàmens en una mateixa aula al setembre, es 
tingui en compte que no corresponguin a un mateix alumne. 
-- El degà respon que evidentment es tindrà en compte. 
 
-- S. Maspoch pregunta si se sap res del pressupost del 2009. També demana per què creu el degà 
que hi tornarà a haver-hi conflictes el proper semestre, si és una impressió personal o si te dades. 
-- El degà respon que respecte al pressupost pensava aprofitar la reunió que estava convocada pel 
proper divendres per a preguntar-ho. En referència a les possibles mobilitzacions dels estudiants, hi 
ha un fet objectiu i és que el número de vots nuls dels estudiants de Ciències+Biociències a les 
darreres eleccions a rector és molt similar al de la Facultat de Lletres o la Facultat de Ciències de 
l’Educació, i això significa que hi ha un nucli d’estudiants de la Facultat de Ciències contrari al 
procés de Bolonya.  
 
 
3.-  Afers acadèmics. 
 
3.1 Incompatibilitats. 

 
El vicedegà F. Pi reparteix una proposta de “Marc regulador del nombre de convocatòries, 
concreció dels “no presentats” i prerequisits i/o incompatibilitats” i puntualitza que es  tracta de 
tenir un marc general a la Facultat que ho reguli, tot i que cada titulació tingui les seves 
especificitats. I explica que es vol portar a aprovació a la Comissió d’Afers Acadèmics de la 
Facultat, per a poder-ho enviar posteriorment al rectorat. 
 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
-- J. Reche observa que al document es parla d’una convocatòria al mes de juliol, però que hi ha 
assignatures que s’acaben al febrer. 
-- El vicedegà F. Pi respon que el que es pretén és que, encara que l’estudiant s’avaluï al febrer, 
l’acta es tanqui al juliol.  
-- J. Reche pregunta si es podria avaluar aquestes assignatures durant tot el segon semestre. 
-- El vicedegà F. Pi respon que la idea no és aquesta, signo que senzillament l’acta es tanqui al mes 
de juliol. 
 
-- M. Figueredo manifesta que està d’acord amb el document presentat, opina que és un document 
“de mínims” i que sols hi manca la figura del tutor. Creu que en el procés de matriculació hi hauria 



d’intervenir molt el tutor i, que tot i que ja sap que hi ha titulacions que no contemplen aquesta 
figura, el document en podria dir quelcom. 
 
-- L. Alsedà creu que a la darrera frase del document “El Coordinador d’Estudis podrà donar el 
Vist-i-plau a qualsevol excepció d’aquesta normativa”, s’hauria d’afegir que el coordinador ho 
hauria de justificar i donar comptes a la Comissió d’Afers Acadèmics,  o quelcom similar. 
Respecte a “la única convocatòria” opina que no s’ha de confondre, ja que no impedeix que hi hagi 
diversos exàmens, i que potser seria bo clarificar-ne el redactat. 
 
-- S. Maspoch té el dubte de què passaria amb l’hipotètic cas de l’estudiant que acabi els estudis al 
febrer, si això suposaria que no tindria el títol fins al juliol. 
-- R. Contreras respon que sempre es pot generar una convocatòria manualment al febrer per aquells 
alumnes que estan finalitzant els estudis. 
 
--  El vicedegà M. Baig demana què succeeix amb el número de convocatòries quan tenim 
simultaneïtat d’estudis. 
-- C. Broto respon que s’ha fet l’adaptació de les assignatures de la Llicenciatura de Matemàtiques i, 
a tots els efectes, ara tenen una convocatòria. 
 
-- J. M. Crespo considera que les assignatures que finalitzen al febrer haurien de tancar l’acta al 
febrer, així l’alumne podria matricular-se d’altres assignatures. A més, es podria donar el cas de 
recuperar l’assignatura al llarg de tot el segon semestre. 
-- R. Contreras recorda que encara que un alumne estigui aprovat al febrer no pot ampliar matrícula, 
doncs la matrícula no és semestral. 
 
-- M. Figueredo explica que, atès que han de concentrar les pràctiques, el grau en Química s’ha 
pensat en trimestres i no en quadrimestres i que, per tant, considera que és millor que es tanquin les 
actes al juny. 
 
-- R. Contreras creu que seria convenient decidir per blocs d’assignatures, o per titulacions, si 
s’obren actes al febrer o no. 
 
-- C. Broto recorda que la titulació de Matemàtiques ja ho va meditar, i ja va veure que si se 
suprimia una convocatòria sense més podia portar problemes i es va decidir que hi ha una única 
convocatòria administrativament, però també hi ha una recuperació de la part escrita, doncs hi ha 
part d’avaluació continuada que no es recuperable. Per aquest motiu, s’ha considerat que s’ha de 
tancar l’acta al juliol, però s’ha d’evitar que els alumnes intentin recuperar les assignatures de primer 
semestre al llarg de tot el segon semestre.  
 
-- El vicedegà F. Pi recorda que al calendari acadèmic dels graus al mes de juliol hi ha dates de 
període d’examen o d’activitats de compensació. 
 

 
3.2 Altres aspectes acadèmics: nous graus. 
 
El degà informa de la implementació dels graus en Física, Matemàtiques i Física/Matemàtiques, que 
està sent força positiva, tot i que encara es té una perspectiva molt curta ja que està finalitzant el 
primer semestre.  
 
El degà també informa que està previst implementar el nou Grau en Geologia el proper curs, tot i 
que encara no s’ha rebut la resposta de la ANECA, i que els graus en Ciències Ambientals, en 
Química, i en Nanociències/Nanotecnologia s’implementarien el curs 2010-2011. La idea 
d’implementació de tots ells és “curs a curs”. 
 
El vicedegà F. Pi puntualitza que la vicerectora d’Estudis de Grau va manifestar la intenció que els 
graus que comencin el proper curs sols implementin primer curs, mentre que els graus que comencin 



el curs 2010/2011 implementin de cop primer i segon curs, de manera que d’aquí a dos anys anessin 
ja tots a l’hora. 
 
El degà creu que, en els graus que ens afecten, potser es podrà fer igualment any a any al tractar-se 
de titulacions molt experimentals. 
 
El degà recorda que està per finalitzar el termini que es va donar als departament i instituts per a que 
fessin observacions a la proposta de pla d’estudis de Grau en Nanociències/Nanotecnologia,  que de 
moment sols se n’ha rebut algunes i demana que, qui no ho hagi fet, que ho faci, i poder fer així les 
modificacions que es creguin oportunes. 
 
En relació a la conflictivitat que ha dut la implementació dels nous graus al Campus, i a la 
possibilitat de trobar-nos amb més conflictes, el degà informa de que s’han mantingut reunions amb 
els coordinadors d’estudis i s’ha cregut convenient que, així que comenci el segon semestre, fer una 
reunió amb els estudiants de la Llicenciatura en Ciències Ambientals el 25 de febrer i fer una reunió 
amb els estudiants de la Llicenciatura en Química el 4 de març. Amb els estudiants de Física i 
Matemàtiques s’ha cregut que no calia i amb els estudiants de Geologia ja se’n va fer una al mes de 
desembre.  
 
A la vegada, el degà informa que també s’havia pensat convocar una Junta de Facultat durant el mes 
de març per parlar fonamentalment del nous graus: de com s’estan fent els que ja s’han implantat a 
la Facultat i també dels que es pensen implementar en un futur i com es pensa fer-ho. S’ha pensat en 
un model en què el degà parlaria sobre el “què” i l’Antoni Mèndez, que es membre de la Junta de 
Facultat, sobre el “com” i la metodologia en els nous graus. 
 
 
S’obre un torn d’intervencions 
 
-- L. Alsedà fa tres observacions:  
-la primera és que una crítica que s’ha de fer és que no s’ha informat prou dels nous graus, 
-la segona és que en aquestes reunions que s’han convocat s’ha de parlar de la implementació del 
graus i dels aspectes docents, però que potser no toca fer-ho en una Junta de Facultat 
-i finalment, respecte la proposta de pla d’estudis de Nanociències/Nanotecnologia, reconeix que el 
Departament de Matemàtiques no ha fet els deures, creu que el termini que es va donar ja ha 
finalitzat i demana de quans dies disposa per fer-ho. 
-- El degà diu que ampliarà el termini quinze dies més. 
 
-- M. Figueredo considera que la proposta de Grau en Nanoniències/Nanotecnologia, a part d’enviar-
la als departaments i instituts de la Facultat per a que hi facin observacions, seria convenient fer-ne 
una presentació a tota la Facultat, a l’igual que s’ha fet amb les altres propostes de graus, de manera 
que tothom en  pugui estar informat. 
-- El degà respon que li sembla molt adequat. 
 
 
4.- Implementació de diversos aspectes dels Acords Interns de Planificació per al període 2007-
2010. 
 
4.1  Vies lentes. 
 
El degà repassa part dels AIP’s que hem anat complint i anuncia que el proper curs renovarem la 
figura de sots-coordinador per a les dobles titulacions.  
 
Un dels temes que sorgeix de manera recurrent és que els nous graus impedeixen molt més treballar i 
estudiar que les titulacions anteriors, a més un dels punts de tots els AIP’s es titula  “Establir 
mesures de conciliació de la vida acadèmica i laboral dels estudiant”. Per aquest motiu des de la 
Universitat es demana que s’implementin vies lentes.  
 



El degà considera que primer hem de saber quants estudiants de la nostra Facultat treballen, per tant, 
es demanarà que els alumnes que estiguin en aquesta situació ens ho facin saber per a, una vegada 
coneguda aquesta informació, dissenyar les vies lentes.  

 
 

4.2 Beca per estudiants amb problemes. 
 
El degà explica que al Deganat arriben casos de bons estudiants que tenen realment dificultat per a 
pagar la matrícula i considera que seria convenient tenir alguna beca per aquests tipus de problemes.  
En aquest cas,  es presenta la Convocatòria d’un ajut econòmic per a residents estrangers d’origen 
extracomunitari a Catalunya per a cursar estudis oficials de llicenciatura, de diplomatura  o de 
grau a la Facultat de Ciències de la UAB durant el curs 2008-2009. 
 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
-- M. Figueredo demana de quantes beques es tracta. 
--El degà respon que d’una beca per aquest curs, però que si es realitza l’estudi del que s’ha parlat en 
el punt anterior, es podrà veure quantes se’n necessiten o si es millor fraccionar-la el curs que ve. 
Puntualitza que per aquest curs es tractaria d’una beca de 1200 euros i que el proper es podria 
ampliar a 2000 euros i es podria fraccionar. 
 
-- S. Maspoch opina que una sola beca és testimonial. Demana si s’ho ha mirat l’oficina 
d’estrangeria, no fos cas que el redactat donés lloc a problemes amb estrangers que no disposessin de 
papers legals. 
-- El degà respon que l’Àrea d’Alumnes ja s’ho ha mirat amb molt de detall i ho han vist correcte. 
 
-- J. Torregrosa opina que crear beques sempre està bé, però que, en aquest cas, s’està pensant en 
una persona en concret  i això ja no ho troba correcte. Considera que si es crea una beca de matrícula 
hi ha de tenir dret tothom. També considera que hauríem de lluitar perquè canviessin l’obligatorietat 
que tenen els estudiants de matricular-se d’alguns crèdits que, a lo millor, no pensen cursar aquell 
curs. 
-- El degà recorda que a l’anterior Junta Permanent ja se’n va parlar i es va decidir que es presentaria 
la convocatòria a la següent Junta per ser aprovada. Però amb tot aquest període de conflictivitat, no 
s’ha convocat cap Junta i l’ajut no es pot concedir sense una convocatòria pública aprovada per 
Junta Permanent. Tots aquests fets han condicionat la convocatòria que es presenta, però si que 
considera que el proper curs ha de ser més oberta. 
 
-- L. Alsedà creu que les beques de matrícula han de ser obertes, que n’hauria d’haver una oferta 
més generalitzada, no una sola beca de matrícula. Posa l’exemple de la UPC que oferta beques de 
matrícula durant tota la carrera als millors estudiants de l’Olimpíada Matemàtica. Finalment, 
considera que a la convocatòria s’hauria d’especificar que el beneficiari de la beca es compromet a 
obtenir algun resultat acadèmic, encara que no sigui molt. 
-- El degà afirma que es pot modificar per a incloureu-ho. 
 
S’aprova, per assentiment, la Convocatòria d’un ajut econòmic per a residents estranger 
d’origen extracomunitari a Catalunya per a cursar estudis oficials de llicenciatura, de 
diplomatura o de grau a la Facultat de Ciències de la UAB durant el curs 2008-2009 (doc.1), i 
es delega la resolució en el Deganat de la Facultat de Ciències. 
 
 
5. Discussió sobre la implementació del nou aplicatiu econòmic SUMMA. 
 
L’administradora de centre Esther Martí presenta la vicegerenta de l’Àmbit d’Economia Mireia 
Cendros, que ha estat convidada a la Junta Permanent per a informar i donar explicacions respecte la 
implementació de nou aplicatiu econòmic SUMMA. 
 



 
 La vicegerenta de l’Àmbit d’Economia Mireia Cendros informa dels següents punts: 

 Perquè s’ha canviat a SUMMA? 
Ja no hi havia cap empresa que donés suport a l’aplicatiu SIDEC, a més aquest ja tenia bastantes 
mancances. Feia anys que es treballava en la línea de cercar un nou aplicatiu, es va realitzar un 
concurs públic i es va decidir que aquest fos el SUMMA. 

 Posada en marxa. 
Durant el mes de setembre es va fer un període de formació pels usuaris i al gener de 2009 s’ha 
posat en funcionament.  
Durant la primera setmana hi va haver molts problemes: 

- D’accés. S’esperaven problemes, però no tants com s’han produït.  
- De comandes: no s’esperaven tantes incidències, ha estat complicat per a tots els usuaris 

i a tots els nivells. 
- Viatges i nòmines: les incidències han estat menors. 

I sobre tot, el sistema anava molt lent, és un problema del sistema. 
Reconeix que posar-ho en marxa el mes de gener ha suposat una càrrega molt més gran, atès que 
s’ha de fer el tancament de l’any anterior, però, tot i això, considera que era millor fer-ho així i tenir 
durant l’any 2009 un únic aplicatiu. 

 Què s’està fent? 
S’ha reforçat molt el servei de suport a les incidències. Es vol també crear una mena de blog per a 
que hi hagi una informació clara. 
S’espera que la setmana que ve siguin factibles les consultes i la transparència, que al març es pugui 
fer la justificació dels projectes, i que posteriorment es pugui fer efectiu el tancament. 
 
 
S’obre un torn d’intervencions. 

 
-- M. C. Martínez opina que, respecte al tema de la implementació, hi ha aspectes que sobten com 
són: que el període de proves s’està realment fent ara a les gestions dels departaments, o al menys 
aquesta és la impressió que se’n té; que es pensés que hi havia 300 usuaris, quan realment hi ha 500; 
i que la informació que es va donar era realment molt bàsica. 
Creu que s’estan fent proves a temps real  i això suposa molta feina per a les Gestions Econòmiques 
i les Gestions Departamentals, que ja tenen moltíssima de feina i tem que hi haurà problemes durant 
tot l’any.  
Per altra part, explica que aquest programa s’està utilitzant ja fa temps en altres llocs, en concret a la 
UPC, i demana com és que a la UAB ha donat tants problemes. 
 
-- S. Maspoch explica que va ser una de les persones que va demanar al degà que es parlés del 
SUMMA en una Junta Permanent, però que, passat un cert temps, ara els objectius són uns altres i 
no li preocupa tant el que ha passat, com el futur. En concret, al març s’han de justificar els projectes 
i això encara no està resolt com fer-ho. A més, durant tot aquest temps s’han anat fent nyaps per anar 
tirant, però desprès s’haurà d’anar arreglant i posant-ho correctament. Demana quines són les 
perspectives de futur per als problemes que ha plantejat. 
 
-- J. Torregosa recorda que ja fa un any i mig que se sabia que la UAB aplicaria el SUMMA. 
Manifesta que ell si que està preocupat pel passat, doncs puntualitza que per implementar-ho 
justament quan s’acaba l’any hi ha projectes que han perdut diners en tot aquest procés i demana si 
es recuperaran aquests diners. 
Respecte als temes de velocitat i funcionament, opina que ja era conegut que donaria problemes 
”d’entesa de les diferents màquines”, recorda que el sistema de pàgines web que s’ha adoptat a la 
UAB donava aquest problema i s’ha tardat tres anys en resoldre’l. Demana com s’han resolt aquests 
problemes en altres centres on s’ha implementat. 
 
-- L. Alsedà agraeix en primer lloc a Mireia Cendrós que hagi assistit la Junta Permanent. 
Recorda que s’ha col·lapsat el funcionament econòmic de la Universitat i el tema econòmic ho 
paralitza tot. Demana que, quan el programa funcioni, es mantingui igualment el suport per a posar-
se al dia.  



Opina que sí, que cal mirar enrere, i demana quina és la solvència de IECISA (Informàtica el Corte 
Inglés)  com a empresa d’informàtica.  
Manifesta que un sistema abans de posar-lo en marxa s’ha de provar en temps real. Considera que sí, 
que s’havia de posar en marxa al mes de gener, però durant un temps havien de coexistir els dos 
programes amb una bona forma de traspàs.   
I finalment recorda que a la UAB sempre els aplicatius van lents. 
Creu que la UAB no és una empresa, i com s’ha implementat l’aplicatiu ho demostra. 
 
 
Mireia Cendrós respon a les diverses qüestions que s’han plantejat. 
--Es va comprar l’aplicatiu a IECISA perquè és que qui va guanyar el concurs públic que es va 
realitzar, i, a més, a nivell públic és qui més experiència en té. 
--És cert que la UPC i la Complutense l’utilitza, però no s’ha copiat el sistema, ja que aquestes 
universitats tenen una manera de funcionar diferent. A més, també s’ha aprofitat per afegir-hi moltes 
altres funcionalitats que el programa que utilitzen aquestes universitats no té. 
--Sobre les previsions de futur, evidentment s’ha de contemplar mantenir els reforços durant temps.  
--Respecte la formació, aquesta encara no s’ha acabat. 
--Reconeix que la lentitud ha estat un fet totalment inesperat i que és responsable dels 
implementadors del programa. 
-- Sobre treballar en paral·lel els dos sistemes, no n’és partidària i considera que seria demanar molta 
feina. 
-- Considera que, vist el que ha passat,  potser s’haurien d’haver fet més  proves, ja que encara que 
se’n van fer, sembla ser que van ser insuficients. 
-- Reconeix que serà un any complicat, però no tant com aquest primer mes en que s’ha posat en 
funcionament. 
 
 
S’obre un segon torn d’intervencions. 
 
-- C. Inchausti, convidada a la Junta, demana que estigui arreglat l’aplicatiu al començament de març 
per a poder fer la justificació de tots els projectes. També opina que no s’ha rebut formació, sinó 
informació, i que desconèixer el nombre d’usuaris significa un gran desconeixement de base. 
 
-- El vicedegà M. Baig demana què li ha costat aquest aplicatiu a la UAB, si la maquinària que es fa 
servir és l’adequada i per què no es va encarregar a Accenture, que té molta experiència en el 
programa SAP. 
-- M. Cendrós respon que a la UAB li ha costat 1.5 milions d’euros, que Accenture es va presentar al 
concurs però demanava 1.7 milions d’euros, i que la maquinària sí és l’adequada i que el que falla és 
el sistema. 
 
--L. Alsedà considera que és cert que treballar paral·lelament amb els dos programes comporta molta 
feina, però que l’important és tenir una bona xarxa de seguretat que permeti sortir-ne de situacions 
com les que s’han produït. 
 
 
 E. Martí agraeix l’assistència a la Junta de la vicegerenta de l’Àmbit d’Economia Mireia Cendros 
per a donar explicacions de la implementació de l’aplicatiu SUMMA. Finalment, manifesta que s’ha 
de reconèixer que el personal de la Facultat hi està posant moltes hores per aconseguir que tot 
funcioni. 
 
Finalment, el degà també reitera l’agraïment a Mireia Cendrós per assistir a la Junta. També explica 
que s’enviarà al Rectorat un document que s’està elaborant amb col·laboració amb l’Administració 
de Centre i que recull tots aquest problemes gravíssims que encara tenim. 
 
 
6. Aprovació, si s’escau, d’activitats que donen dret a crèdits de lliure elecció. 
 



El vicedegà d’Ordenació Acadèmica F. Pi informa d’una activitat que dóna lloc a crèdits de lliure 
elecció, que ja va ser enviada a la Comissió d’Afers Acadèmics de la Univertat tot i no estar 
aprovada per la Facultat. El motiu és que és una activitat que ja s’ha aprovat altres cursos i que si no 
es va aprovar va ser per descuit. 
 
S’aprova per assentiment que l’activitat de “Cetacis al Cap de Creus: estudi del  
Comportament i fotoidentificació” organitzada per Projecte NINAM S.L. es proposi a la CAA 
com activitat que doni dret a crèdits de lliure elecció. 
 
 
7. Afers de tràmit. 
 
Rafel Contreras informa que el premi extraordinari de la titulació de Matemàtiques, segons la 
normativa vigent, es va declarar desert, però que posteriorment la normativa s’ha canviat, i amb la 
nova normativa hi ha un premi extraordinari de la Llicenciatura en Matemàtiques que és Joan Bosa 
Puigredon. 
 
L. Alsedà agraeix a la Gestió Acadèmica tota la tasca realitzada per a que es reconegués aquest 
premi extraordinari. 
 
El degà informa de diferents tribunals de sisenes convocatòries i tribunals de proves de conjunt. 
 
 
8. Torn obert de paraules. 
 
-- M.Baig informa de que fa un any l’AQU va treure un concurs per a elaborar guies per a 
l’avaluació dels alumnes a la universitat i un grup de professors de la Facultat va presentar una 
proposta que va ser escollida. Ara aquest projecte ja s’ha realitzat i ja l’esta avaluant l’AQU. 
Puntualitza que sols s’hi apunten idees des del punt de vista científic i que està previst fer-ne una 
presentació a la Facultat. 
 
--J. Torregrosa, aprofitant que avui s’ha parlat de l’aplicatiu SUMMA, manifesta que hi ha un 
descontent general de com la “muntanyeta” ens veu als professors. Considera que la Facultat potser 
s’hauria de queixar de la distància que hi ha des dels que organitzen la Universitats fins als usuaris 
reals. Recorda que hi ha molts programes que costen molts diners a la Universitat  i que no acaben 
de funcionar bé, mai. Creu que l’únic que funciona bé és el Campus Virtual i que és perquè cada any 
fa reunions amb els usuaris. 
-- El degà respon que en l’escrit que es pensa elaborar sobre l’aplicatiu SUMMA s’hi poden posar 
també aquestes queixes. 
 
-- J. Torregrosa creu que ja hauria de funcionar el nou sistema d’accés als parkings. 
-- E. Martí respon que encara s’ha d’acabar de concretar qui hi ha de tenir accés. 
 
-- J. Torregrosa opina que les etiquetes que s’han posat a les escales per previsió d’accident estan 
mal col·locades i són insuficients. 
-- E. Martí respon que van portar poques enganxines, però que ja està previst que en portin més. 
 
-- L. Alsedà també opina que sempre que la gent de la “muntanyeta” fa quelcom (no solsament en el 
cas del software) no té en compte als usuaris. 
 
-- C. Martínez reivindica que quan al Rectorat es parla d’usuaris, molt sovint sols consideren la 
Gestió Acadèmica i la Gestió Econòmica, però no la Gestió Departamental. Demana fer un 
seguiment del que s’ha dit, doncs tem que al mes de març l’aplicatiu SUMMA no estigui a punt per 
a fer les justificacions dels projectes. 
 
 
 



S’aixeca la sessió a les 14:05  hores del migdia. 
 
 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a onze de febrer de 2009. 
 
 
 
 
 
Vist i plau:     Secretària: 
Degà 
 


