ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA PERMANENT DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES EN
SESSIÓ DEL DIA 21 DE JULIOL DE 2021
A través de la plataforma Teams a les 12:04 del dia 21 de juliol de 2021, es reuneix la Junta
Permanent de la Facultat en sessió ordinària sota la presidència de la Sra. Degana, Gemma
Garcia, actuant com a secretària la secretària de la Facultat i amb l’assistència dels següents
membres de la Junta Permanent: Gemma Garcia (degana), Ramon Alibés (vicedegà), Natàlia
Castellana (secretària i vicedegana), Daniel Campos (vicedegà), Lluís Casas (vicedegà), Eduard
Ariza, Adriana Artola, Xavier Bardina, Anna Barragán, Carles Broto, Felix Busqué, Anna Cima,
Rafel Escribano, Luis Escriche, Marc Furio, David Gómez (substitueix Antoni Teixell), Marta
González, Jordi Hernando, Ona Illa, Maria del Mar Jorba, Josep Enric LLebot, Montserrat López
Mesas, Amanda Morales, Oriol Oms, Cristina Palet, Ma Carmen Pérez, Wolfgang Pitsch, Mar
Puyol, Albert Rimola, Javier Rodríguez, Albert Ruiz, Xavier Sagarra, Jordi Sort, Carlos Tabernero,
Mario Zarroca.
Excusen la seva presència: Alejandra Cabaña, Ma Antònia Casals, Jordi Garcia Orellana, Albert
Griera, Pere Masjuan.
Convidats: Elena Druguet, Àngel Lizana, Jean-Didier Maréchal, Lluís Trulls.
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior de data 19 de maig de 2021.
2. Informe de la degana.
3. Informe sobre la liquidació del pressupost de funcionament de la Facultat de Ciències
de l’any 2020.
4. Aprovació, si escau, de la distribució del pressupost de funcionament de la Facultat de
Ciències de l’any 2021.
5. Aprovació, si escau, de l’informe anual de la Comissió de Qualitat, curs 2019-20.
6. Aprovació, si escau, de les modificacions en l’adaptació del calendari acadèmic de la
Facultat per tal d’incorporar els darrers canvis aprovats pel calendari acadèmic general
de la UAB per al curs 2021/22.
7. Aprovació, si escau, de l’extinció del màster en Electroquímica, Ciència i Tecnologia.
8. Aprovació, si escau, de l’extinció del màster en Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica,
Nanofotònica i Biofotònica.
9. Torn obert de paraules.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior de data 19 de maig de 2021.
S’aprova per assentiment.
La secretària de Facultat intervé per explicar que seguint instruccions de la Secretària General
de la UAB a totes les secretàries i secretaris de Facultat, les actes no recolliran per defecte els
noms de les persones que intervenen sinó que només la discussió i informació aportada en les
intervencions. Si alguna persona assistent vol que la seva intervenció consti en acta, ho haurà
de demanar explícitament.
La degana demanar afegir un nou punt a l’ordre del dia arran d’un petició de tribunals de plaça
des de l’Àrea de Personal que va arribar el 15 de Juliol després de la convocatòria de la Junta
Permanent.

La degana llegeix la informació referent a les tres places que corresponen a reconversions de
places de professorat agregat a titular. La proposta de la Facultat és
-Química Inorgànica. Titular: Gonzalo Guirado López(Química Física). Suplent: Joan Pau Bayón
Rueda (Química Orgànica).
-Anàlisi Matemàtica. Titular: Àngel Calsina Ballesta (Matemàtica Aplicada). Suplent: Anna Cima
Mollet (Matemàtica Aplicada).
-Matemàtica Aplicada. Titular: Alejandra Cabaña Nigro (Estadística). Suplent: Carlos Broto
Blanco (Geometria i Topologia).
S’aprova per assentiment afegir el nou punt de l’ordre del dia al final de la sessió:
Aprovació, si escau, dels membres proposats per la facultat en les comissions d’avaluació a
places de professorat titular.
2. Informe de la degana.
La degana explica que des de la jubilació d’en Rafael Contreras, la Facultat no tenia Gestor/a
Acadèmic/a, i que Maria Antònia Casals havia acceptat d’assumir l’encàrrec de funcions fins que
es resolgués la convocatòria de la plaça. Aquesta finalment l’ha guanyat Lluís Trulls que ja s’ha
pogut incorporar. La degana dona doncs la benvinguda al nou Gestor Acadèmic, i agraeix
especialment i que consti en acta, la gran tasca i la bona predisposició de la Maria Antònia Casals
per assumir i realitzar la feina amb duplicitat de funcions de manera tan efectiva.
Com ja es va informar en l’anterior Junta Permanent, s’ha confirmat de manera oficial la
certificació de la implantació del SGIQ amb l’Acreditació Institucional (ANECA I AQU) i en
conseqüència, es passa a un període de 5 anys l’acreditació de totes les titulacions. Ja
s’informarà de com funcionarà aquest procediment d’aquí a cinc anys seguint .
El passat 11 de juny es va realitzar la cerimònia de graduació del curs 19/20 amb la presència de
l’alumnat, sense acompanyants a la sala però que van poder seguir l’acte per un canal YouTube.
Dels 353 alumnes graduats i graduades, van assistir 126 alumnes, que representa un 36 % molt
proper al 40% habitual en les cerimònies anteriors. Va ser un èxit de participació i realització tot
i el canvi de format a causa de la pandèmia. La cerimònia del curs 20/21, està prevista al
novembre seguint la tradició, i el format de la mateixa dependrà de les instruccions sanitàries
del moment.
En la darrera Junta Permanent es va informar de la primera convocatòria interna de Projectes
de Foment de la Qualitat docent, que provenen del Premi Vicens Vives que va rebre la Facultat
fa cinc anys. Tot i la novetat i els terminis, han arribat propostes per les 3 accions proposades:
•

Acció 1: Foment de la implicació de la comunitat per a la millora de la cohesió i de
l’entorn d’aprenentatge; s’han acceptat dos projectes que rebran finançament.
✓ Enxarxades: acció promoguda per alumnes i professores del departament de
matemàtiques, amb l’objectiu de crear una xarxa de suport entre estudiants,
doctorandes i professores de l’àmbit de les matemàtiques (600 euros).
✓ Banc de material: acció promoguda per l’Assemblea de Ciències i Biociències amb
l’objectiu de crear un banc de material de laboratori en préstec per alumnes amb

•

•

dificultat econòmica i per reciclar i reutilitzar el material entre les diverses
promocions d’alumnes (1000 euros).
Acció 2: Foment de la Innovació Docent s’ha acceptat la proposta “Correcció automàtica
i atenció a la diversitat” presentada per en Joan Torregrossa en representació d’un
col·lectiu de docents dels departaments de matemàtiques i de física, amb l’objectiu de
completar la base de dades ACME amb exercicis corregits (1000 euros).
Acció 3: Foment de la Comunicació Científica, s’ha acceptat la proposta “Seminari
Ecologia Política”, presentada per en Marc Gavaldà en representació de professorat del
grau en Ciències Ambientals amb l’objectiu de fer partícip tota la facultat en la discussió
i debat sobre ecologia (500 euros).

S’anuncia que la convocatòria 2022 es publicarà a la tardor del 2021, i s’encoratja a presentar
propostes.
En la darrera Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB es van aprovar els criteris per a l’assignació
de tècnics de qualitat als centres. Seguint aquests criteris la facultat disposarà en breu de 1.5
persones en compte de 0.5 com ara. Això permetrà doncs realitzar la gran tasca de gestionar els
8 graus, 3 dobles i 13 màsters amb més calma. La degana aprofita aquesta bona notícia per
agrair, i que consti en acta, la feina feta i la implicació de la Mar Jorba, que com es pot observar
dels criteris elaborats seguint els indicadors UAB (que sempre es queden curt) ha valorat que la
feina que realitza a mitges entre la Facultat de Ciències i la Facultat de Biociències, l’haurien
d’estar realitzant tres persones.
L’informe segueix amb informacions de dues decisions aprovades el passat 8 de juliol en Consell
de Govern:
•

S’ha aprovat el “Programa de semestre sense obligacions docents per a les professores
que han tingut un permís per naixement o adopció”. Aquest programa s’emmarca dins
les accions del IV pla d’igualtat de la UAB i de la legislació vigent per garantir la igualtat
efectiva de dones i homes i té per objectiu, reduir les conseqüències negatives de la
interrupció laboral associada a permisos per naixement o adopció sobre l’activitat
investigadora de les professores. Les professores que hagin gaudit d’un permís per
naixement, adopció o acolliment, d’una durada igual o superior a 16 setmanes (que
hagin sigut mares amb posterioritat al 1 de setembre de 2019) podran demanar una
reducció docent del 50% del seu potencial docent per disposar d’un semestre de
dedicació exclusiva a la recerca.

•

S’ha aprovat la vianalització de l’eix central que en una primera fase afectarà l’espai
entre els edificis B i C però que s’amplia en una segona fase des de la rotonda del edifici
C a la rotonda de la plaça cívica. Només els vianants, bicicletes i patinets podran circular
per aquest espai. Els vehicles personals autoritzats, les persones amb mobilitat reduïda,
els vehicles de servei per càrrega i descàrrega podran entrar als aparcaments situats
sota els dos edificis. El tall a la circulació obliga a reestructurar el servei d’autobusos de
la UAB que passa de 5 a 3 línies, amb una parada a menys de 5 minuts de l’anterior, i els
que arriben a la UAB. El nou punt central serà la parada sota el pont dels FGC que farà
d’unió dels mitjans de transport públic.

Tot seguit la degana informa que l’ICE/UAB, amb la participació de la Facultat de Ciències entre
d’altres, ha rebut el finançament per part de la FECYT d’un projecte per a la promoció de les
STEM especialment entre noies, anomenat ¡Queremos ser científicas! Proyecto STEM con
perspectiva de género. L’objectiu del projecte és contribuir a l’alfabetització científica dels

escolars de cinquè i sisè curs de primària i primer cicle que la ESO. En el projecte participaran
alumnes de la Facultat que exerciran de monitors al centres educatius, així com professorat de
la Facultat en la organització de tallers en el marc de la col·laboració habitual amb l’ICE. S’està
posant a punt el projecte que començarà a la tardor.
La degana recorda que la UAB està implicada en la reducció de consum de paper i des del curs
2016/2017, l’augment de documents en format pdf ha permès anar disminuint la necessitat de
serveis de reprografia. Dins de la planificació iniciada llavors, enguany s’ha procedit al tancament
dels darrers serveis restants a excepció del de la Plaça Cívica, i s’ha tancat el servei situat a
l’edifici C. Tot i que el tancament estava previst per al mes de febrer, des dels deganats i
l’administració de centre es va aconseguir una pròrroga fins a l’estiu que malauradament no ha
pogut allargar fins a finals de juliol. Des del curs 2016/2017, la UAB ha posat a disposició dels
diversos col·lectius les màquines d’autoservei per impressió, còpia i escaneig. De cara a l’inici de
curs 21/22, s’ha demanat a l’administració de centre que faci un recordatori de totes les opcions
alternatives al servei de reprografia del edifici.
Una informació referent tant el curs actual com el curs 21/22 és la programació d’enquestes de
satisfacció. Les enquestes del curs 20/21 dirigides al professorat estaran obertes fins al 30 de
juliol. Les enquestes dirigides a l’alumnat respecte al PE i TFE estaran obertes fins al 15 d’octubre
de 2021. De cara al curs 21/22 s’ha incorporat un apartat a les guies docents explicitant que es
dedicaran uns 10 minuts per assignatura per contestar les enquestes de satisfacció. S’espera
amb aquesta mesura augmentar el percentatge de participació. La degana demana doncs que
es faci tot el possible per alliberar aquest temps de la docència.
A continuació la degana passa a un bloc amb informacions diverses per al curs 2021/2022.
El passat 8 de juliol es van aprovar en Consell de Govern la instrucció per a la planificació del
curs 2021/2022. Aquestes instruccions preveuen la eliminació de la distanciació social
obligatòria, l’augment de l’ocupació dels espais al 70 % de capacitat dels mateixos i la tornada
de tot el personal al 100% de presencialitat. Aquesta instrucció possibilita doncs, si els espais
son suficientment grans, realitzar una docència 100% presencial ja sigui en aula com en el
laboratori. Actualment, tot i que els horaris dissenyats per les coordinacions, inclouen una
divisió en dos grups per assegurar el 50% d’ocupació establert fins el canvi d’instrucció, es
treballa des de la gestió acadèmica i el deganat per assignar aules un cop es disposi del número
de matrícules quasi definitiu, i així definir la modalitat (percentatge de presencialitat) de les
titulacions i cursos. El 7 de setembre està prevista una nova directriu per part del rectorat de
manera que si el ritme de vacunació ho permet podria augmentar el percentatge de
presencialitat fins el 100%.
Informa d’una nova edició del Projecte SENSEI de mentoratge entre iguals ja que es valora que
ha estat un bona experiència, especialment en la situació de pandèmia, tot i que encara s’està
en procés de l’avaluació de la edició 20/21. S’espera comptar amb un augment tant de Sensei’s
com de Seiton’s. Es manté també la proposta de mentoratge acadèmic per donar suport a
l’alumnat de primer i segon a assignatures amb pràctiques i grans grups.
S’ha rebut la confirmació de l’acceptació del curs “Implementació real i avaluació de les
competències generals UAB” en el programa de Cursos de formació a mida, que garanteix el
finançament del personal formador. Recorda que és necessari incorporar les competències
generals en els graus per al curs 22/23, i que s’espera doncs comptar amb la participació del
professorat del centre per tal d’aportar idees i propostes que ajudin a la definició de tasques

formatives i d’avaluació de les diferents competències així com de les assignatures
corresponents.
S’ha reduït el nombre de Juntes Permanents de sis a quatre per facilitar les convocatòries
extraordinàries quan es requereixi aprovar temes de manera urgent. Tot i que ja s’informarà a
inici de curs per correu electrònic, la previsió de les properes juntes permanents i de facultat és
la següent:
•
•

Junta de Facultat: 15/12/2021, 12 h.
Junta Permanent Ordinàries: 06/10/2021; 12/01/2022; 11/05/2022; 20/07/2022,
sempre a les 12 h.

Finalment la degana cedeix la paraula al nou gestor acadèmic que aporta les dades provisionals
de matriculació de primer curs. El gestor informa de que ja s’ha fet la matrícula de l’alumnat en
primera assignació. En primera assignació de 463 possibles, s’han matriculat 408. Les dades
estan presentades a la següent taula. La matrícula en segona assignació es farà del 27b al 29 de
Juliol.

Torn de paraules:
Arran de les intervencions s’aporten les següents informacions.
Arran de l’acreditació del SGIQ de la Facultat tots els calendaris d’acreditacions de les titulacions
aniran a l’hora però encara no es sap com funcionarà. Pel que fa a l’excel·lència, a la llarga
s’espera que hi haurà diferents nivells.
Es confirma que l’accés als pàrquings dels edificis es manté igual malgrat la vianalització de l’eix
central.
El tancament del servei de reprografia en període d’exàmens va causar problemes en alguns
professors. Les opcions són les de fer servir les màquines d’autoservei o el servei porta a porta

del servei a Plaça Cívica. Hi ha dubtes en dos temes concrets: en el cas dels exàmens, el fet de
ser material delicat, i en el cas de les màquines que demanen les dades com NIU amb la
contrasenya. Es farà una consulta per aclarir aquests aspectes però des de l’administració de
cente es recorda que aquestes empreses signen contractes amb clàusula de confidencialitat de
dades.
3. Informe sobre la liquidació del pressupost de funcionament de la Facultat de Ciències de l’any
2020.
La degana cedeix la paraula al vicedegà d’Economia i Postgrau, que presenta aquest punt amb
les següents dades:

El vicedegà detalla actuacions fetes en infraestructures: obres a la biblioteca,
electrificació de quatre aules, adequació espais pel trasllat del Servei d’Estadística. En
l’apartat d’aportació a la docència entra les despeses de l’assignatura Temes de Ciència
Actuals. Es van pagar llicències de Zoom en llicències informàtiques. Pel que fa
informàtica, s’inclouen equips per gestió acadèmica, l’adequació d’una sala de gravació
a la sala d’orles. El saldo final positiu és de 874,07 euros.
El vicedegà agraeix a Carmen Pérez la feina que fa en l’organització de les dades
presentades.
4. Aprovació, si escau, de la distribució del pressupost de funcionament de la Facultat de Ciències
de l’any 2021.
La degana cedeix la paraula al vicedegà d’Economia i Postgrau, que presenta aquest punt amb

les següents dades. El vicedegà recorda es criteris generals que fa servir la UAB per distribuir el
pressupost general a centres i departaments.

Explica que els incentius corresponen a la participació en les enquestes i als graus d’excel·lència.
En el cas de la Facultat de Ciències, el pressupost rebut es distribueix de la manera següent
segons es va aprovar en Junta Permanent el 2015. Per obtenir les dades de crèdits es fa servir la
TPD. Menciona que ja s’ha incorporat el nou grau en Ciències. El cost hora alumne surt a
0,035987. Hi ha poques variacions respecte l’any anterior. Recorda que els departaments també
reben pressupost de funcionament directament de la UAB.

Finalment especifica per departaments les quantitats distribuïdes.

El vicedegà recorda que és important aprofitar la convocatòria per l’adquisició i renovació
d’equips.
Torn de paraules:
Arran de les intervencions s’aporten les següents informacions.
En el grau de Química, alguns TFG són experimentals i actualment es financen des dels grups de
recerca, a més els crèdits també varien i en el seu cas són de 15 crèdits. Altres titulacions com
Ciències Ambientals presenten la mateixa problemàtica. En el cas de Geologia la despesa es
genera quan aquest té un treball de camp ja que implica un desplaçament. Amb el model actual,
aquests compten zero en la distribució del pressupost i generen despesa. Es genera un debat
sobre el model del TFG que és molt diferent en diferents àmbits. Un TFG podria ser bibliogràfic
i de síntesi però potser no adient si es vol promocionar les stem com explica alguna intervenció.
Es demana un estudi d’aquesta problemàtica que no s’hauria de posposar molt ja que l’oferta
de TFG experimentals es redueix ja que no compensa als tutors o grups de recerca que els
ofereixen.
S’aprova per assentiment.
5. Aprovació, si escau, de l’informe anual de la Comissió de Qualitat, curs 2019-20.
La degana recorda que la Comissió de Qualitat del centre és l’encarregada de vetllar pel
seguiment de la política i objectius de qualitat, dels indicadors de qualitat i les propostes de
millora, per tal d’assegurar la millora continua de la facultat. Recorda la composició d’aquesta
comissió remarcant que en formen part dos representants de PDI i dos d’alumnat. La Comissió
ha realitzat doncs el seu informe anual sobre el curs 19/20, tenint en compte l’Informe de
seguiment del centre, els indicadors del SGIQ i l’estat de les propostes de millora, del mateix
curs 19/20. Aquest informe és públic i es troba a la pàgina web.
La Junta Permanent de Facultat és la responsable de l’aprovació de dit informe, i l’equip de
deganat és el responsable de la implementació de les indicacions i millores aportades en el
document i aprovades per la Junta Permanent. És doncs molt important que tota la comunitat
i especialment els membres de la Junta Permanent es facin seus els objectius de qualitat i el
seguiment dels indicadors i les propostes de millora.
En el procés d’acreditació, el comitè extern va remarcar actualment aquest conté massa
indicadors. S’intentaran reduir però de moment es revisaran. Quan AQU publiqui la guia hi haurà
indicadors de centre generals de l’AQU. La UAB farà un intent d’homogeneïtzació.
Si teniu algun comentari o esmena a aportar al document serà doncs el benvingut.
S’aprova per assentiment.
6. Aprovació, si escau, de les modificacions en l’adaptació del calendari acadèmic de la Facultat
per tal d’incorporar els darrers canvis aprovats pel calendari acadèmic general de la UAB per al
curs 2021/22.
La degana explica que en la darrera Comissió d’Afers Acadèmics del 30 de juny, es va informar
del canvi de dates de les PAU 2022 que passen del 7,8 i 9 de juny a 14,15,16 i 17 de juny. Aprovat

el canvi corresponent en el calendari acadèmic de la UAB, és necessari aprovar la modificació de
l’adaptació del calendari al centre. Bàsicament afectarà les avaluacions dels segons parcials i
proves de recuperació previstes al juny i juliol, i caldrà doncs fer les modificacions pertinents a
la planificació d’exàmens. A la web d’horaris d’exàmens ja s’ha posat un avís de que els horaris
patiran modificacions en aquest sentit i es demana a l’alumnat que estigui atent als canvis que
es faran públics en les properes setmanes.
La degana aprofita aquest punt per agrair de nou la tasca de les coordinacions de titulació.
S’aprova per assentiment.
7. Aprovació, si escau, de l’extinció del màster en Electroquímica, Ciència i Tecnologia.
La degana cedeix la paraula al vicedegà d’economia i Afers Acadèmics de Postgrau.
El vicedegà explica que aquesta extinció està lligada a la reverificació d’aquest que es va fer i
que comportava la incorporació de la Universidad de Sevilla i la sortida de la Universidad de
Valencia. La normativa exigeix en aquest l’extinció de l’antic màster. La nova memòria ja ha estat
aprovada.
S’aprova per assentiment.
8. Aprovació, si escau, de l’extinció del màster en Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica,
Nanofotònica i Biofotònica
La degana cedeix la paraula al vicedegà d’economia i afers acadèmics de postgrau.
El vicedegà explica que aquest màster va començar el curs 2009/10 i va acabar el 2019/20. La
normativa exigeix que s’aprovi la seva extinció. Informa que aquest en realitat continua en una
nova edició la memòria de la qual ja va ser aprovada en Junta Permanent.
S’aprova per assentiment.
9. Aprovació, si escau, de la composició de la Comissió de revisió del pla d’estudis del Màster
oficial en Paleobiologia i registre Fòssil.
La degana explica en aquest punt que aquest màster ja va ser reverificat fa uns 5 anys.
Malauradament, les dades de matrícula des del seus inicis han estat molt baixes, tot i que
l’esforç realitzat entre el coordinador actual i els vicedegans de postgrau semblava indicar una
remuntada prou satisfactòria. Els efectes de la pandèmia però van aturar aquesta progressió el
curs 20/21 i les dades de preinscripció per al curs 21/22 no auguraven l’augment necessari per
a continuar amb la seva programació seguint el criteris establerts per la UAB.
Tot i que la UAB ha permès continuar la programació de màsters incomplint els requisits mínims
durant els cursos afectats per la pandèmia, des del deganat hem decidit actuar i aprofitar
justament aquests anys que es preveien complicats per efectuar els canvis necessaris per
reactivar el màster. L’objectiu és estabilitzar-lo en un nombre aproximat de 15 alumnes,
actualment està per sota de 10.
Reunits els tres centres implicats en el màster (UB, ICP i UAB) s’ha decidit programar el màster
en format bianual, per tant no s’han ofert places per al curs 21/22 però sí que se’n oferiran per
al curs 22/23. També s’ha decidit realitzar una revisió del pla d’estudis per fer-lo més atractiu,

eliminar les optatives per permetre la realització de totes les especialitats del màster per part
dels tres centres participants, i augmentar els crèdits ECTS assignats a treball de camp introduint
una assignatura de pràctiques externes. Amb aquestes directrius, s’ha creat una comissió de
treball que ja s’ha posat en funcionament a causa dels terminis tan curts ja que la fitxa PIMPEU
s’haurà d’aprovar a inici de curs, i la memòria abans que acabi l’any 2021. Els centres han acordat
els seus representants en aquesta comissió i que ara presentem per a la seva aprovació:
•
•
•
•

Marc Furió i Oriol Oms, com a representants del Departament de Geologia de UAB,
Carles Martin i Xavier Delclòs, com a representants de la UB,
David M. Alba i Joan Madurell, com a representants de l‘ICP, i
Mar Jorba i Ramon Alibés, com a representants de la Facultat de Ciències.

S’aprova per assentiment.
10. Aprovació, si escau, dels membres proposats per la facultat en les comissions d’avaluació a
places de professorat titular
La degana llegeix la composició que proposa la facultat.
Professor titular d’universitat de Química Inorgànica (AAG00015– Ocupada per GARCIA ANTON
AVIÑO, JORDI)
Titular: Gonzalo Guirado López (Química Física). Suplent: : Joan Pau Bayón Rueda (Química
Orgànica).
Professora titular d’universitat de Anàlisi Matemàtica (AAG00330– Ocupada per PRAT BAIGET,
LAURA)
Titular: Àngel Calsina Ballesta (Matemàtica Aplicada). Suplent: Anna Cima Mollet (Matemàtica
Aplicada).
Titular d’universitat de Matemàtica Aplicada (AAG00005– Ocupada per SERNA SALICHS,
SUSANA)
Titular: Alejandra Cabaña Nigro (Estadística). Suplent: Carlos Broto Blanco (Geometria i
Topologia).
S’aprova per assentiment.
11.Torn obert de paraules.
Des de diferents departaments s’expressa la queixa i preocupació per la degradació de la
plantilla de professorat. D’una banda professors cremats que avancen la seva jubilació i per altra
banda investigadors joves que marxen per la falta d’oportunitats. En aquest moments la plantilla
només s’incrementa en places d’associats i la manca de recursos fa que es donin grups molt
grans que acaben donant mala imatge als graus. Les places d’associats tampoc són fàcils de
cobrir ja que aquestes persones tenen moltes restriccions a l’hora de fer les classes en els horaris
convinguts. Aquesta és una queixa i preocupació col·lectiva. Arran d’aquestes intervencions la
degana intervé explicant que des de deganat sempre s’han recolzat les peticions de recursos i
professorat ¡, i que l’objectiu és no perdre qualitat en els graus, i que la política que s’ha seguit
és la de no comprometre’s a nous graus i màsters a cost zero. D’altra banda s’esperen els nous
pressupostos de la Generalitat per veure quines accions caldrà prendre, ja que el sistema de
finançament actual perjudica les grans universitats com UAB, UB i UPC.
Des del departament de Matemàtiques, es demana que es replantegi la situació de recursos del

grau de Matemàtica Computacional i Analítica de Dades. Aquest és un grau consolidat amb una
nota de tall bona. Al mateix temps els alumnes del grau de Matemàtiques són cada cop millors
amb més alumnes, recordant que el doble grau de Matemàtiques i Física té la nota de tall més
alta de Catalunya. També es recorda que a causa del sistema de contractació, fins al 15 de
setembre no es resolen els concursos de professors associats i encara hi ha assignatures sense
professorat assignat.
Arran de la informació sobre la reducció docent en cas d’incorporació des d’una baixa de
maternitat o adopció, s’informa que en el cas de les baixes de maternitat aquestes o bé no es
cobreixen i s’assimilen dins la plantilla o bé amb professorat associat.
Arran d’una intervenció en que es trasllada la preocupació del professorat que ha de fer classes
en les aules d’informàtica per la situació COVID, la degana explica que aquestes no estan al 100%
ocupades. Recorda que al setembre tots els treballadors entraran a treballar presencialment i
que si una persona no pot fer-ho ha de certifica-ho per via oficial, a través d’un certificat del
Servei Assistencial de Salut, o amb una baixa mèdica.
S’aixeca la sessió a les 14:10.
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a 21 de juliol de 2021.
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