FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ

ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT EXTRAORDINÀRIA
DEL 4 D’ABRIL DE 2013

Assistents:
Àlvarez,I., Armengol,C., Bonil,J., Costa,J., Cros,A., Deulofeu,J.,
Edo,M.,Gairín,J.,Gorgorió,N.,Merino,R.,Oller,M., Pàmies,J.,.Peire,T., Prat,M., Sala,F.,
Armengol,G., Blanch,S., Bosco,A., Campà, A., Casals, A.,Castro, D., Codó, E.,
Colomer,T.,Comes,P.,Escobar,C.,Estrada,J.,Feixas.M.,Flores,M.,Fortuny,JM.,García,M
.,Gimeno,X., González,MN., Junyent,M., Llobet,C., Macià,S., Márquez,C.,Martínez,M.,
Mas,O., Vilar,M.,Pagès,J., Pintó,R., Planas,N., Pont,E., Prat,M.,Puigsech,J., Ribas,T.,
Rifà,M., Roca,E., Rodríguez,D., Rodríguez,M., Ruiz,C., Sanahuja,JM., Santisteban,A.,
Tomàs,M., Triano,H., Valls,A., Andreu,M., Astier,B., Camacho,M., Cambra,D.,
Cardós,C., Castany,J., Collado,A., Cordero,D., Cruz,P., Fernández,E., Ferré,L.,
Galvan,J., García,A., Lajara,B., Lladó,S., Llos,B., Lopez,M., Moreno,IM., Sanz,C.,
Tena,E., Vila,M., Barrera,A., Megías,RM.
Excusats:
Panyella,R., Antón,M.,Blanco,M.A., Figueiras,L., Garriga, C., Gassull,C., Godall,P.,
Guasch,O., Navío,A., Nussbaum,L., Real,N., Tejada,J.,

Ordre del dia:
1.- Presentació i aprovació si escau, de la proposta de reforma del Reglament de la
Facultat.

Inici de la reunió: 13:30h
La secretària de centre, Anna Cros, presenta la proposta de reforma del reglament de
la Facultat i fa un recordatori sobre les raons que expliquen que es convoqui aquesta
sessió extraordinària de la Junta de Facultat:
1. El procés de reforma del reglament de la Facultat es va dur a terme durant el curs
2011-2012 i la reforma del reglament es va presentar i votar a la Junta de Facultat
extraordinària del 7 de maig de 2012 amb el següent resultat: vots a favor: 105; vots
en contra: 3; vots en blanc: 2; vots nuls: 0. La Junta, per tant, va donar la reforma del
reglament per aprovada.
2. L’aprovació del reglament no va ser ratificat pel Consell de Govern a causa de la
modificació del Reglament Marc de Facultats i Escoles aprovat pel Consell de Govern
de 25 d’abril de 2012. Aquestes modificacions van provocar una comunicació del
Gabinet Jurídic (29 de setembre de 2012) on s’indicava al nou equip deganal que calia

introduir noves modificacions en el reglament de la facultat i que s’hauria de tornar a
sotmetre a l’aprovació de la Junta de Facultat.
3. La Comissió de reglament de la Facultat ha treballat entre els mesos d’octubre del
2012 i març del 2013 en la introducció de les modificacions indicades pel Gabinet
Jurídic. Les modificacions proposades es poden resumir en els punts següents:
1. Modificacions introduïdes a proposta del Gabinet Jurídic:
1. Incorporació de competències de la degana i dels coordinadors de
titulació assignades pel reglament Marc o per altres normatives.
2. Incorporació de qüestions no regulades en el reglament Marc: sistema
de publicació d’acords, notificació de les convocatòries, sistema
d’elecció dels membres de les comissions…
2. Modificacions introduïdes a proposta de la Comissió de reglament:
1. Article 33: Suport a les coordinadores i els coordinadors d’Estudis de
Grau
1. Títol: s’hi ha afegit al paraula Grau
2. Apartat 2: composició de la Comissió de Docència,
2. Articles 34 i 35: redacció de tots els apartats, per tal de facilitar-ne la
lectura i per adequar el reglament a l’organització actual de la Facultat
(l’existència de la Comissió Acadèmica dels Màsters és molt recent, per
exemple).

Un cop feta aquesta presentació, s’obre un torn de paraules:
Berta Lajara (estudiant): comenta que no està d’acord amb l’article 5 del Títol Segon
del reglament donat que no contempla a l’apartat 2 l’assemblea de facultat com a
òrgan de govern, com a màxim òrgan de representació.
La degana i la secretària de centre responen 1) que l’equip deganal considera que la
Junta de Facultat està votant només les modificacions fetes posteriorment al 12 de
maig de 2012, donat que la Junta ja havia aprovat la reforma del reglament. 2) que han
de consultar el reglament marc de Facultats, que inclou el consell d’estudiants, com a
òrgan de la Facultat, per saber si l’article 5 es pot modificar i 3) que consideren que el
consell d’estudiants inclou l’assemblea d’estudiants.
Berta Lajara respon que el 7 de maig no era membre de la Junta de Facultat i que, per
tant, no pot subscriure els acords que s'haguessin pres.
Josep Galvan Casamada (estudiant) comenta que un sector dels estudiants de la
Facultat no se sent representat pel Consell d'Estudiants.
Es procedeix a la votació del reglament. Els resultats són els següents:

58 vots a favor
16 vots en contra
2 vots en blanc.
El reglament de la Facultat no queda aprovat, donat que, segons el mateix reglament,
s’ha d’aprovar per una majoria de dos terços de la Junta de Facultat.
La degana tanca la reunió dient que de moment la Facultat continuarà funcionant amb
el reglament del 2004 i que es tornarà a convocar la Junta per tornar a posar a votació
el reglament.
(nom?) (estudiant) comenta que tindria poc sentit que es tornés a reunir la Junta per
tornar a proposar el mateix document sense cap canvi.
Rafael Merino (professor) comenta que cal analitzar els motius dels vots negatius i
veure quines modificacions es poden fer perquè puguin ser positius.
Roser Pintó (professora) demana si es pot votar electrònicament o anticipadament.
La secretària de centre respon que la comissió de reglament es tornarà a reunir per
reflexionar sobre les propostes que s’han aportat i respon també que la votació del
reglament s’ha de fer de forma presencial
Sense més temes per tractar, es dóna per acabada la Junta de Facultat extraordinària
a les 14:00h

