
 
 
 
 
ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE FACULTAT DE LA FACULTAT 
DE CIÈNCIES CELEBRADA EL DIA 23 DE MAIG DE 2007 
 
 
A Bellaterra, a les dotze del migdia del dia vint-i-tres de maig de dos mil set, es reuneix a la sala 
d’actes de la Facultat la Junta de Facultat de la Facultat de Ciències, en sessió ordinària, 
presidida pel degà, Dr. Jordi Bartrolí i actuant com a secretari la secretària de la Facultat, Dra. 
Laia Saumell. Assisteixen a la Junta 36 professors, 1 membres del Personal d’Administració i 
Serveis i 3 estudiants (doc. 1). 
 
Amb l’ordre del dia:  
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2.- Informe del degà 
3.- Aprovació, si s’escau, de l’adaptació del Reglament de la Facultat 
4.-Torn obert de paraules  
 
 
1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
 
El degà informa que aquesta acta és l’acta de la darrera Junta de Facultat abans de la divisió de 
la Facultat, per aquest motiu l’equip deganal anterior la va trametre als membres de l’anterior 
Junta per a que hi poguessin fer esmenes i ja va quedar formalment aprovada. Però s’ha 
considerat que podia aprovar-se per les dues noves Juntes de Facultat de la Facultat de Ciències 
i la Facultat de Biociències. 
 
S’aprova per assentiment l’acta de la sessió de data  19.12.05. 
 
 
2.- Informe del degà 
 
El degà informa dels següents temes: 
 

- Revisió dels plans d’estudi i adaptació a l’espai europeu. 
El degà informa del document de treball del Ministerio de Educación y Ciencia en què 
apareixen les directrius per l’elaboració dels nous títols de Grau i Màster. El nou marc obre 
moltes possibilitats de dissenyar nous graus que, finalment,  hauran de ser de 240 crèdits. 
Per tant  l’actual  Facultat de Ciències tindrà el repte de: 

- Promoure la revisió de plans d’estudi i la creació de nous graus, com pots ser el de 
Nanociències/Nanotecnologia, globalment a tota la Facultat i amb connexió amb la 
Facultat de Biociències i amb l’ETSE. 

- Adaptar-se progressivament, amb prudència i realisme, a l’espai europeu, recollint les 
experiències pilots de la Llicenciatura en Màtemàtiques, la Llicenciatura en Física i els 
nous màsters. 

- Aprofitar la revisió dels plans d’estudi per a pensar en titulacions més transversals de 
ciències, i que ens permetin diferenciar-nos d’altres universitats que no poden oferir 
aquests tipus de títols. 

- Finalment, no desaprofitar l’ocasió dels màsters per integrar més els instituts i centres 
de recerca de la Facultat. 

 
 



- Obres.  
Les obres s’han vist alentides per problemes pressupostaris. Però avui mateix ha sortit publicat 
als diaris el futur nomenament de Joan Majó com a director general d’universitats i que el pla 
d’inversions a les universitats fins el 2011 pot ser d’uns 600 milions d’euros. A més, en les 
mateixes notícies surt explicitat que una part d’aquests pressupostos són per remodelar i ampliar 
la Facultat de Ciències de la UAB. És d’esperar, doncs, que ara les obres avancin a millor ritme. 
La situació en aquests moments és: 

- La zona dels Deganats estarà totalment operativa a final de mes, tot i que ara ja hi ha un 
espai ocupat per la Gestió Acadèmica de la Facultat de Biociències en funcionament. 

      Cal agrair a les persones que treballen a la Gestió Acadèmica  de Ciències que durant   
aquest període han estat gestionant les dues Facultats envoltats d’obres i treballant en 
unes pèssimes condicions. 

-    El mòdul de Ciències/Biociències ja està acabat.  El  Departament de Matemàtiques ja hi 
ha ocupat els espais que li han estat assignats i el Departament de Geologia, que ha 
d’ocupar uns espais provisionalment mentre remodelin l’espina C2 parell, s’hi 
traslladarà en breu. 

      Aquest mòdul també inclou el menjador del PAS/PDI i un espai pel Consell 
d’Estudiants que ja estan operatius. 

- La unitat de Biologia Cel·lular ja s’està traslladant als espais que ocupava Enginyeria 
Química, on hi restaran mentre es remodeli l’espina C2 parell. 

- S’espera que amb el desbloqueig dels pressupostos es desbloquegi també la construcció 
del mòdul del DURSI, on en un futur s’hi ha de traslladar els instituts ICTA, IFAE i 
IEEC. 

- Ja s’ha inaugurat el mòdul del Institut Català de Nanotecnologia. 
 
S’obre un torn d’intervencions en què cap membre de la Junta demana la paraula. 
 
3.- Aprovació si s’escau, de l’adaptació del Reglament de la Facultat 
 
El vicedgà F. Pi el procés que s’ha seguit per elaborar l’adaptació del reglament. Explica que es 
tracta d’una adaptació a la nova situació de la Facultat i, que tenint en compte que en un futur 
s’haurà d’adaptar a la nova LOU, s’han fet els mínims canvis. 
Els passos que s’han seguint han estat: es va crear una comissió que va redactar l’adaptació, 
després es va enviar al Gabinet Jurídic perquè en fes una primera lectura,  i el Gabinet Jurídic va 
fer uns petits retocs. Finalment se’n va fer difusió a tots els membres de la Junta i es va obrir un 
període per presentar esmenes en què no es va rebre cap esmena. 
 
S’obre un torn d’intervencions en què cap membre de la Junta demana la paraula. 
 
S’aprova, per assentiment, l’adaptació del Reglament de la Facultat (Doc. 2). 
 
El degà explica ara quin és el calendari previst. El reglament passarà una revisió definitiva del 
Gabinet Jurídic i després s’aprovarà en Consell de Govern, probablement al mes de juny o 
juliol. Al tornar de vacances, quan ja hagin començat les classes s’hauran de fer les eleccions 
per a la nova Junta de Facultat, i aquesta nova Junta serà la que haurà de convocar eleccions a 
degà. 
 
4.- Torn obert de paraules 
 
-J. Belmonte, com a coordinadora de la titulació de Ciències Ambientals, agraeix que el nou 
reglament hagi tingut en compte el  fet diferencial que la titulació de Ciències Ambientals  no té 
cap Departament que hi imparteixi la majoria de la docència de la titulació. 
 
El degà aclareix que al nou reglament hi ha hagut interès que la titulació de Ciències Ambientals 
tingués un tractament especial, com també els Instituts que hi imparteixen docència. 



 
- I. Gallardo demana per què s’ha informat tan tard de la supressió de les classes. 
El degà respon que es tindrà en compte per futures convocatòries i  demana disculpes. 
J. Belmonte demana que també s’enviï l’avís que se suspenen les classes als coordinadors 
d’estudi i no tan sols als departaments.  
El degà respon que en pren nota. 
 
S’aixeca la sessió a tres quarts d’una del migdia. 
 
 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 23 de maig de dos mil set. 
 
 
 
 
 
La secretària                                               Vist i plau: degà 
 
 
 
 
 
 
 
 


