
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA PERMANENT DE FACULTAT 
CELEBRADA EL 24 DE NOVEMBRE DE 2010 
 
 
 
A Bellaterra, a les 15:30 hores del dia 24 de novembre 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 Bartroli (degà), Laia Saumell 
(secretària), Marià Baig (vicedegà), Francesc Pi (vicedegà), Antoni Teixell (vicedegà), Verònica 
Ahufinger, Javier Bafaluy, Jordina Belmonte, Carlos Broto, Laura Burrel, Rafael Contreras , Mercè 
Corbella, Manel del Valle, Juan Jesús Donaire, Lluís Font, David Gómez, Albert Griera, Raquel 
Ibañez, Ona Illa, Louis Lemkow, Josep Maria LLuch, María Ángeles López, Anna Masip, Antoni 
Mèndez, Isabel Mercader, Jordi Mompart, Eloi Pareja, Carme Pechoabierto, Joaquim Portet, Teresa 
Puga, Josep Ros, David Saurí, Gil Solanes i Santiago Suriñach 
 
S’excusen: Maria Luisa Arboleya, Xavier Bardina, Josep Maria Burgués, Xavier Font, Montse 
Mallorquí, Pere Puig, Joan Reche, Rosa Maria Sebastián, Joan Suades i Adelina Vallribera. 
 
 
Amb l’ordre del dia: 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 05.10.10. 
2. Informe del degà. 
3. Convocatòria d’eleccions a degà. 
4. Aprovació, si s’escau, d’activitats que donen dret a reconeixement de crèdits de lliure elecció. 
5. Aprovació, si s’escau, de la proposta de membres de la Comissió de treball per al pla d’estudis 

de la doble titulació Física+Química. 
6. Aprovació, si s’escau, de la proposta de concessió de premis extraordinaris de titulació dels 

estudiants de la promoció 2009-2010. 
7. Afers de tràmit. 
8. Torn obert de paraules. 
 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 05.10.10  
 
S’aprova, per assentiment, l’Acta de la sessió ordinària de la Junta Permanent de Facultat de 
data 05.10.10. 
 
 
2.- Informe del degà 
 
El degà dóna la benvinguda als membres de la nova Junta Permanent, i agraeix especialment la 
presència de representants dels estudiants. 
 
El degà recorda que en l’anterior Junta Permanent ja es va informar de l’aprovació del reglament de 
la Facultat de Ciències, i que una de les novetats d’aquest reglament és la supressió de les Seccions i 
la constitució, en canvi, de les Comissions de Docència com a òrgans de gestió de les titulacions. 
Proposa que en una propera Comissió d’Àfers Acadèmics s’acordi un reglament marc, molt general, 
de manera que cada titulació el pugui adaptar a les seves característiques, i posteriorment constituir 
les Comissions Docents. També proposa que, mentre no s’aprovi aquest reglament, es funcioni amb 
les Comissions Docents que existien a les antigues Seccions. 
 
El degà recorda que els nous graus hauran de fer un informe anual de la titulació, i informa que tant 
des de la Gestió Acadèmica, com des del Deganats, es donarà tot el suport que calgui als 
coordinadors i a les Comissions Docents per a facilitar la seva elaboració. 
 



El degà esmenta que a la darrera Junta Permanent es va comentar la situació econòmica de la UAB, 
però que de moment no s’han fet públiques les mesures de contenció del dèficit. 
 
El degà també recorda que a la Junta Permanent anterior es va informar de les dades d’alumnes de 
nou accés: tenim més estudiants i, en conjunt, de notes més altes. Però, que al trobar-nos en una 
situació econòmicament difícil, creu que haurem de fer un esforç per a gestionar millor els espais i 
els recursos. 
Com a exemple, informa que, per primera vegada des de l’any 2000, tenim més estudiants de la 
titulació de Geologia que a la UB. En referència a aquest fet, agraeix la tasca realitzada durant aquest 
període pel Departament de Geologia, els seus directors i els seus coordinadors d’estudis. 
 
 El degà informa que es va publicar una nota a totes les aules en què es feia referència a uns fets de 
vandalisme que s’havien produït a l’edifici, i que sembla que, de moment, estigui controlat. Concreta 
que els desperfectes tenen un cost d’un 6000 euros. També demana disculpes pels “problemes de 
fred” que s’han patit a les noves aules de l’espina C5 senar. Per a donar més detalls sobre aquest fets, 
passa la paraula a l’administradora de centre. 
 
L’administradora de centre explica que es van detectar situacions anòmales de vandalisme que, en 
principi, es desconeixia si eren degudes a persones alienes a la UAB o no, i que es va haver de dur a 
terme actuacions per a poder identificar els responsables. Agraeix la col·laboració que hi ha hagut 
per part de tothom. Explica que, des del moment en què es va llegir l’escrit que havien redactat els 
dos Deganats a les aules, es van aturar els actes vandàlics. Finalment, demana que tothom que vegi 
actes incívics ho comuniqui a l’administració. 
Respecte al tema de la calefacció, comenta que sempre hi ha “desajustos “ de com sentim cadascun 
el fred al començament de l’hivern,  però que el problema que s’ha detectat a l’espina c5 senar no ha 
estat aquest. Explica que el sistema de calefacció que s’ha instal·lat és un sistema nou, però que no 
ha funcionat i que mentre no es repari, s’hi ha posat un sistema provisional de calefacció. 
 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
-- J. M. Lluch comenta, respecte al nombre d’alumnes de nou accés, que al Grau en Química hi 
havia un màxim de 120 alumnes, però que posteriorment han anat arribant més estudiants, sense 
consultar al Departament ni a la titulació de Química, i que finalment hi ha hagut un accés de 140 
estudiants. Demana que si es torna a repetir aquest fet, el proper curs es consulti, doncs el Grau en 
Química és una titulació experimental i, per raons de seguretat, no poden enquibir-se més alumnes 
dels que hi caben en un laboratori. Prega al degà que ho transmeti a la vicerectora. 
 
-- S. Suriñach demana a l’administradora si pot quantificar més els actes vandàlics. Respecte als 
problemes de climatització, recorda que a la planta 2 de la torre C3 també s’hi passa fred. 
 
-- J. Belmonte reflexiona que també troba vandàlic veure cada matí en quin estat de brutícia es troba 
el campus, i que si la lectura d’un escrit a les aules ha produït resultats, potser podríem emprendre 
accions d’aquest estil per a millora la situació. 
 
-- D. Gómez, amb referència al nombre d’alumnes de nou accés, comenta que també desconeix en 
quin moment es va baixar de 80 alumnes a 60 en el Grau en Geologia. Demana que s’aclareixi quin 
és el número definitivament i qui el va baixar. 
 
 
El degà explica, en referència al nombre d’alumnes de nou accés, que en la documentació que va 
sortir de la Facultat de Ciències hi apareixia una entrada de 120 alumnes nous per a primer curs del 
Grau en Química  i de 80 per a primer curs del Grau en Geologia. Comenta que el Rectorat reconeix 
que aquest any, degut en part a la nova selectivitat, és un tema que se’ls hi ha escapat una mica de 
les mans. 
Respecte al Grau en Química, comenta que hi ha hagut la sort, no planificada, de que han entrat més 
estudiants provinents de mòduls i que no han de realitzar les pràctiques.  



Respecte al Grau en Geologia explica que finalment han acabat admetent-se més estudiants dels 60, 
però que el problema és que aquests estudiants arriben començat el curs. Demana al Departament de 
Geologia que reflexioni seriosament si vol una entrada de 60 o de 80 alumnes. 
  
D. Gómez afegeix que si s’ha de repetir aquest degoteig d’arribada de nous alumnes, els primer 
cursos comencin més tard.  
 
L’administradora de centre respon donant més detalls, com s’ha demanat, dels actes vandàlics que 
han estat:  
-- als lavabos s’han trencat tapes, desaigües miralls i piques. 
-- a les aules s’han trencat  5 o 6 pantalles i 5 o 6 ratolins. 
Aprofita per comentar la tasca que s’ha hagut de realitzar per a dignificar l’entorn  exterior del Bar. 
Respecte a la queixa realitzada per S. Suriñach referent a la calefacció de l’obra nova de la torre C3, 
comenta que si es creu que no és l’adequada s’ha d’intentar resoldre. 
 
 
3.-  Convocatòria d’eleccions a degà.  
 
Es reparteix el calendari d’eleccions que es va aprovar a l’anterior Junta Permanent. 
 
El degà recorda que, segons aquest calendari, el 15 de desembre per la tarda hi haurà les eleccions a 
degà i que, segons el reglament de la Facultat, la convocatòria d’eleccions a degà correspon a la 
Junta Permanent. 
 
El degà agraeix que a les eleccions de representants a la Junta de Facultat hi ha hagut una 
participació més alta per part dels estudiants.  
 
El degà explica que és intenció de l’equip actual presentar-se a la reelecció, amb la incorporació 
d’un altre membre a l’equip per a ocupar-se dels temes d’internalització. 
 
S’aprova, per assentiment, convocar eleccions a degà seguint el calendari aprovat a la Junta 
Permanent del 05.10.10. 
 
 
4.-  Aprovació, si s’escau, d’activitats que donen dret a reconeixement de crèdits de lliure elecció. 
 
El degà llegeix les dues activitats que es porten a aprovació, totes dues de MATGAS, i que són: 
“Aplicacions de fluids supercrítics en procés respectuós amb el medi ambient”t, i “Introducció a 
l’anàlisi del Cicle de Vida: Un instrument clau per a l’Ecologia Industrial” 
 
S’aproven, per assentiment, les activitats que donen dret a reconeixement de crèdits de lliure 
elecció presentades. 
 
 
5.-  Aprovació, si s’escau, de la proposta de membres de la Comissió de treball per al pla d’estudis 
de la doble titulació Física+Química. 
 
El degà presenta la proposta de membres de la Comissió de treball per al pla d’estudis de la doble 
titulació Física + Química: 
 
 President: degà de la Facultat de Ciències o persona en qui delegui. 
  

Dos representants del Departament de Física: 
    Javier Rodríguez Viejo 
    Ramón Muñoz Tapia 
  

Dos representants del Departament de Química: 



    Àngels González Lafont 
    Adelina Vallribera Massó 
   
I puntualitza que tots el representants que es proposen han estat consensuats amb els respectius 
Departaments. També recorda que el Dr. Ramón Muñoz s’ocupa també en aquests moments de 
l’altra doble titulació de Física/Matemàtiques. 
 
El degà aclareix que es tracta d’una comissió de treball i que ja disposa de dates per a reunir-se, 
doncs una de les tasques que té és estudiar si és possible oferir-la el proper curs, i si aquest fos el cas 
se n’hauria de fer difusió al Saló de l’Ensenyament. 
 
El degà comenta que la implementació d’aquesta doble titulació pot portar a algun retoc, com algun 
canvi de semestre d’alguna assignatura, en les titulacions implicades. Recorda que aquests canvis ara 
poden fer-se, però que les titulacions implicades ho han d’estudiar a fons. 
 
El degà aclareix que la intenció que es té és la d’obrir una via d’accés diferent, amb un nombre 
limitat d’estudiants, que podria ser de 20, i que, per tant, s’hauria de pensar si canviar el nombre 
d’entrada del Grau en Química i del Grau en Física o no. Finalment informa de que ja es compta 
amb el vistiplau de l’Equip de Govern per a dur a terme aquesta doble titulació. 
 
 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
--S.Suriñach recorda que al Consell de Govern es va informar que la Direcció General d’Universitats 
no autoritzaria nous graus. 
-- El degà explica que la doble titulació es considera un cas diferent, i que la DGU hi està d’acord.  
Comenta que, de fet, està molt ben vista aquesta iniciativa degut a l’èxit de la doble titulació 
Física/Matemàtiques. 
 
--J. M. Lluch està d’acord en que, si es duu a terme la doble titulació, s’ha de fer una reflexió sobre 
el nombre d’entrada d’estudiants al Grau de Química, doncs el que no pot ser és 20 més 140. 
--El degà hi està d’acord i explica que la vicerectora va agafar el compromís de vigilar el números 
d’entrada del curs vinent per a que no es tornin a produir els desajustos d’enguany. 
 
--J. J. Donaire pregunta si es farà el mateix que a la doble titulació de Física/Matemàtiques 
d’aprofitar la troncalitat de totes dues, i recorda que si es fan canvis significatius a les titulacions 
s’han d’enviar a l’ANECA. També recorda que, encara que dues titulacions imparteixin la mateixa 
assignatura,amb els mateixos professors i el mateix programa, si la OPQ detecta que a cada titulació 
tenen assignades competències diferents considera que són assignatures diferents. Finalment, 
informa que el proper curs la UPC oferirà una Enginyeria Física i que aquest és el primer pas per 
acabar oferint la doble titulació Física/Matemàtiques. 
 
--C. Broto demana que es tingui en compte que si es mouen assignatures del Grau en Física es pot 
“desmuntar” la doble titulació Física/Matemàtiques. Malgrat tot creu que és possible fer-ho. 
 
--M. Del Valle recorda que si s’han fet taules d’equiparacions entre Grau i Llicenciatura, també es 
podrà fer ara de manera similar l’encaix. 
 
--A. Méndez creu que no ens hem d’atabalar abans d’hora i que, si s’estudia, es veurà que és 
possible fer aquesta doble titulació. 
 
--El degà agraeix la incorporació del Dr. Antoni Méndez a la Junta, doncs els anys que ha estat degà 
a la Facultat fan que les seves aportacions puguin ser de molta ajuda. 
 
S’aprova, per assentiment, la proposta de membres de la Comissió de treball per al pla 
d’estudis de la doble titulació Física+Química. 
 



 
6.- Aprovació si s’escau, de la proposta de concessió de premis extraordinaris de titulació dels 
estudiants de la promoció 2009-2010. 
 
El degà llegeix la proposta de concessió de premis extraordinaris: 
 
 LLICENCIATURA EN QUÍMICA 
 Marc Renom Carrasco 
 Beatriz Domínguez Pérez 
 
 DIPLOMATURA EN ESTADÍSTICA 
 Joaquim Radua Castaño 
 
 LLICENCIATURA EN GEOLOGIA 
 Verònica Rodríguez Tribaldos 
 
 LLICENCIATURA EN FÍSICA 
 Alejandro Sánchez Romero 
 
 GRAU EN FÍSICA 
 Jordi Prats Camps 

Joan Elias Miró 
 
LLICENCIATURA EN CIÈNCIES AMBIENTALS 
Montserrat Roca Martí 
Susana Forero Sánchez 
 
LLICENCIATURA EN MATEMÀTIQUES 
Miquel Roig Llaneras 
 
GRAU EN MATEMÀTIQUES 
Lorena Rillo Almeida 
Anna Puig Giribert 

 
S’aprova, per assentiment, la proposta de concessió de premis extraordinaris de titulació dels 
estudiants de la promoció 2009-2010. 
 
 
7.- Afers de tràmit. 
 
El degà llegeix alguns convenis de pràctiques en empreses que s’han signat. 
 
--Manel del Valle demana si podem saber el global de convenis que tenim signats. 
--R. Contreras es compromet a donar-li els números a final de curs. 
 
El degà llegeix la proposta de tribunal per a una prova de reavaluació.  
Aprofita per explicar que en els nous graus està previst que si a un estudiant li queden pocs crèdits 
(com a molt 15) i ja s’hagi presentat a una assignatura i l’hagi suspès amb una nota raonable, té la 
possibilitat de demanar un tribunal que estudiarà el seu expedient i que pot decidir fer-li una prova, o 
aprovar-li directament l’assignatura. I informa que transitòriament s’ha aprovat que els estudiants de 
llicenciatura tinguin també aquesta possibilitat, i, en aquest cas, s’anomena prova de reavaluació. 
 
--M. del Valle pregunta si sols és per aprovar assignatures, o si també es pot demanar per pujar notes 
--R. Contreras respon que tan sols es pot demanar per aprovar. 
 
--J.J. Donaire demana que constarà a l’expedient. 
--R. Contreras respon que tindran la qualificació que posi el tribunal. 



 
8.- Torn obert de paraules. 
 
-- M. Del Valle manifesta la preocupació dels professors del Grau en Química pel document referent 
al règim de permanència que es va aprovar. Recorda que el Grau en Química té unes 
incompatibilitats que cal aprovar per Junta de Facultat. 
-- El degà respon que el règim de permanència no està encara aprovat, tot i que va avançant en el seu 
curs. 
 
-- J. Ros comenta que ha sentit rumors que el proper curs es podria fer l’adaptació de tota la 
Llicenciatura en Química al Grau en Química. 
--El degà entén que es tracta d’un  suggeriment que l’Equip de Govern fa a totes les titulacions, en la 
mesura que es pugui. Però que estan oberts a que les titulacions estudiïn si volen fer l’adaptació 
total, parcial, o no fer-la. 
--J. J. Donaire corrobora que es tracta d’un  suggeriment i explica que la raó de fer-la és que al 
conviure els dos plans d’estudi es necessiten més recursos que no es poden obtenir en un moment de 
crisi com aquest. 
--J. M. Lluch explica que el Departament de Química ja ha descartat oferir el proper curs el quart del 
Grau, però estan estudiant la possibilitat d’oferir segon i tercer. Comenta que decidiran el que sigui 
més viable i, a més, depenent també dels estudiants. Creu que el més probable, però, és que sols 
s’ofereixi segon. 
--M. Del Valle confirma que ja s’està portant a terme el debat de si segon i tercer, o sols segon. Però 
opina que el que resultaria enutjós seria tenir dos quarts d’aquí a dos anys. 
-- D. Saurí informa que, degut a la complexitat de la titulació en Ciències Ambientals, i a la pressió 
dels estudiants, veu inviable implementar tot el grau el proper curs. 
-- El degà està totalment d’acord, i també creu que el Grau en Ciències Ambientals s’ha 
d’implementar any a any. 
 
-- R. Ibáñez manifesta la inquietud que tenen els estudiants de que per muntar la doble titulació 
Física/Química es facin retocs que repercuteixin en el Grau en Física. Creu que s’ha d’estudiar fins a 
quin punt cal fer-ho amb tanta pressa i tocar titulacions que funcionen. Demana que es vagi molt en 
compte.  
Pregunta qui estructura el calendari acadèmic, doncs opina que si realment s’ajusta a la docència de 
la titulació ha de tenir en compte el professorat i l’alumnat, i en canvi sovint els professors han de 
corregir amb poc temps i els alumnes han de fer les recuperacions amb poc temps. 
--J. Bafaluy recorda que el Departament de Matemàtiques se’n va sortir amb la convivència de dues 
dobles titulacions: Física/Matemàtiques i Informàtica/Matemàtiques, i creu que la Comissió ja ho 
estudiarà  i si diu que és viable voldrà dir que és viable pensant amb els estudis ja existents. 
Respecte al calendari acadèmic, explica que les dificultat que ens trobem aquest curs és que les 
previsions que es van fer van ser pensant que la convocatòria del primer semestre es tanqués al 
juliol, i ara no és així. 
--C. Broto reitera l’opinió d’en J. Bafaluy, creu que la Comissió tindrà temps suficient per a veure si 
és viable o no la doble titulació. 
Respecte al calendari acadèmic, explica que és un tema que li ha preocupat sempre, doncs en el 
sistema anterior el període d’exàmens era una tercera part del curs i opina que la idea és aprendre, no 
avaluar-se sempre. Reconeix, però, que si volem reduir el període d’exàmens i seguir fent 
recuperacions, resulta molt complicat. 
-- El degà respon que evidentment quan alguna cosa funciona s’ha d’anar molt alerta en retocar-la. 
Creu que s’ha se ser prudent i que si es tira endavant amb la doble titulació de Física/Química, ha de 
ser amb el vistiplau de tots. 
Respecte al calendari, reconeix que queden especialment afectades les recuperacions de primer 
semestre i que s’haurà d’ajustar. 
 
 
S’aixeca la sessió a les 17:30 hores de la tarda. 
 
 



 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a vint-i-quatre de novembre de 2010. 
 
 
 
 
 
Vist i plau:     Secretària: 
Degà 
 


