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Reunió de la Junta de la Facultat de Matemàtiques i Estadística 
Acta de la sessió núm. 34 
Data: 27 de Març de 2014 
Hora de començament: 12:00 
Hora d'acabament: 13:30    
Lloc: Sala de Juntes de l’FME 
 
Assistents 
Jordi Quer Bosor  Degà 
Sonia Fernández Méndez  Secretària Acadèmica 
Javier Heredia Cervera  Vicedegà cap d'Estudis d'Estadística 
Jaume Franch Bullich  Vicedegà cap d'Estudis de Matemàtiques 
Guadalupe Gómez Melis  Vicedegana de relacions internacionals i postgrau 
Jaume Soler Villanueva   Vicedegà de promoció 
Víctor Cullell Tebé  Cap dels serveis de gestió i suport 
Xavier Cabanes Bosacoma1  Delegat dels estudiants 
Erik Cobo Valeri   Estadística i Investigació Operativa 
Lídia Montero Mercadé  Estadística i Investigació Operativa  
Maria Pilar Muñoz Gracia   Estadística i Investigació Operativa  
Carme Álvarez Faura   Llenguatges i Sistemes Informàtics 
Salvador Roura Ferret   Llenguatges i Sistemes Informàtics 
Miguel Angel Barja Yañez   Matemàtica Aplicada I 
Tere Martínez-Seara Alonso   Matemàtica Aplicada I 
Pere Pascual Gainza   Matemàtica Aplicada I 
Marc Noy Serrano   Matemàtica Aplicada II 
Francesc Xavier Gràcia Sabaté  Matemàtica Aplicada IV 
Jaume Martí Farré   Matemàtica Aplicada IV 
Estefanía Alaminos Aguilera  Estudiantat de màsters 
Marc Buñesch Rocafort   Personal d'Administració i Serveis   
Mireia Ribera Mitjans   Personal d'Administració i Serveis 
Jordi Aguilar Martínez   Personal d'Administració i Serveis   
 
Convidats 
Gemma Flaquer Fabregat   Personal de la Biblioteca de l’FME 
 
Excusen l’absència 
Ramon Nonell Torrent   Estadística i Investigació Operativa  
Mercè Mora Giné  Matemàtica Aplicada II 
Antonio Rodríguez Ferran   Matemàtica Aplicada III 
Eva Miranda Galceran   PDI-B 
 
No assisteixen 
Francesc Graell Yuste  Estudiantat de Graus en Matemàtiques 
Laura Riba Archilla  Estudiantat de graus en Estadística 
 
 

                                                
1 Arriba a les 12:30, tal i com va avisar, degut a un exàmen. 
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Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Informe del degà. 
3. Tancament pressupost 2013 i informació pressupost 2014.  
4. Sanció de la memòria anual de la biblioteca de l'FME. 
5. Informació dels resultats de les enquestes. 
6. Informes de seguiment de les titulacions. 
7. Aprovació de l’encàrrec acadèmic per al curs 2014-2015. 
8. Votació per a donar suport a la proposta de professor emèrit al professor Jaume 

Barceló.  
9. Ratificació dels informes d’avaluació de professorat de març 2014. 
10. Afers de tràmit. 
11. Torn obert d’intervencions. 
 
 
Desenvolupament i acords de la reunió 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

S’aprova l’acta de la darrera reunió. 
 

2. Informe del degà. 
• El degà dóna la benvinguda al nou cap dels serveis de gestió i suport, el Sr. 

Víctor Cullell, que es va incorporar el passat 15 de Gener. 
• La Jornada Lagrange va tenir lloc satisfactòriament amb una bona assistència. 

La setmana vinent tindrà lloc una jornada sobre Big Data, organitzada per la 
Societat Catalana d’Estadística. Donat que té més de 200 inscrits, probablement 
es celebrarà a la sala d’actes de l’ETSEIB. El degà agraeix a la vicedegana 
Lupe Gómez i a la societat la visibilitat que donen a aquests tipus d’activitats. 

• A l’FME se segueix col·laborant en activitats relacionades amb la promoció dels 
estudis a secundària: concursos a nivell espanyol (Math Contest UPC, 
organitzada pel professor Jose Luís Díaz), la prova cangur i la copa cangur, 
l’olimpíada dels petits (per ESO, per primer cop a Barcelona, es fa a l’FME), 
entrenaments per a olimpíades internacionals, proves del programa CIMS-
Cellex, premi Poincaré, planter de sondeigs i experiments,… S’han fet ja les 
Jornades de portes obertes de l’UPC i en breu es faran les de l’FME. Al saló de 
l’ensenyament hi van haver més sol·licituds d’informació que altres anys, tant de 
matemàtiques com d’estadística, i també del CFIS. 

• Es vol integrar la Barcelona Graduate School of Mathematics (BGSMath) dins 
del CRM de manera autònoma, mitjançant un conveni que permetria a la 
BGSMath tenir entitat jurídica i poder demanar ajuts tipus Severo Ochoa. El 
CRM passaria estar adscrit, a més de a la UAB, també a la UPC, la UB i la UPF. 

 
3. Tancament pressupost 2013 i informació pressupost 2014.  

El degà i el cap del serveis de gestió i suport comenten el document adjunt 
relatiu al tancament del pressupost de l’FME. En particular diuen que ha quedat 
un petit romanent, tot i el poc pressupost disponible, que no s’ha gastat. El 
pressupost ordinari UPC finança principalment el funcionament bàsic i les 
beques de suport. De les 5-8 beques de suport que abans finançava l’UPC, ara 
es donen menys beques i l’FME les ha de finançar totes.  
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El pressupost per al 2014 es redueix un cop més respecte a l’any anterior i és 
d’uns 75.000€. L’ingrés des de l’UPC és similar al de l’any anterior, però la 
previsió d’ingressos propis és una mica menor (el bar i reprografia no paguen 
cànon). El pressupost podria augmentar una mica si ens retornen part del 
romanent. 
La planificació del pressupost per al 2014 és similar a la de l’any anterior. 
En quant al romanent, al 2013 ens van ingressar uns 27.400€ i queden uns 
60.000€ acumulats, que no se sap si se’ns retornarà. La suma dels romanents 
de tots els centres i departaments de la UPC és d’uns 3 milions i es retornaran 
uns 900.000€. 
 
El cap de serveis de gestió i suport aprofita per comentar la situació a la 
consergeria de l’FME. El Sr. Salvador Cañellas s’ha prejubilat, el Sr. Josep 
Olmo es prejubilarà a l’estiu, i les jubilacions no es cobreixen. En un any i mig 
passarem de 5 a 2 persones a la consergeria. Es prendran accions per 
minimitzar l’impacte de la reducció de personal: tancament físic de la 
consergeria perquè pugui quedar sense ningú que l’atengui de forma segura 
quan calgui, senyalització per que els visitants sàpiguen cap a on s’han de 
dirigir, i servei de vigilància quan calgui. 
El professor Marc Noy expressa la seva sorpresa i descontent pel fet de que es 
redueixi tant el personal de consergeria i que l’FME hagi d’assumir el cost. El 
degà diu que, en efecte, aquesta reducció de personal de consergeria en forma 
de no cobrir les jubilacions afecta a tothom, però en les circumstàncies actuals 
és molt negativa per a l’FME. 
El Sr. Marc Buñesch, com a responsable de l’àrea, lamenta les decisions 
relacionades amb les mesures d’estalvi, i diu que potser estaria bé que com a 
centre es fes un esforç per millorar les condicions. El degà diu que no veu fàcil 
aconseguir excepcions, però que es continuarà intentant. 
El cap d’estudis Javier Heredia comenta que la reducció de personal també 
afecta a altres àrees com, per exemple, a l’àrea d’internacional: l’FME s’està 
carregant amb tasques que abans feia l’UPC i també s’ha perdut personal. El 
degà explica que actualment l’àrea d’internacional funciona gràcies a la bona 
tasca de la becària actual i l’esforç del vicedegà Javier Heredia. 
 
La Junta aprova els dos pressupostos. 
 

4. Sanció de la memòria anual de la biblioteca de l'FME. 
La senyora Gemma Flaquer, com a representant del personal de biblioteques 
de l’FME, agraeix estar convidada a la reunió i comenta la memòria de la 
Biblioteca. 
La Junta sanciona la memòria. 
 

5. Informació dels resultats de les enquestes. 
El vicedegà Jaume Soler comenta els resultats de les enquestes mitjançant el 
document adjunt. Es tracta d’enquestes internes de l’FME, més senzilles que les 
de l’UPC i amb molta més participació de l’estudiantat. No es tenen en compte 
per a l’avaluació del professorat a la UPC i són simplement una eina que usa la 
Facultat per fer el seguiment de la marxa de les assignatures que s’imparteixen. 
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6. Informes de seguiment de les titulacions. 

El cap d’estudis Javier Heredia recorda que l’UB s’encarrega de l’informe de 
seguiment del Grau d’Estadística. D’altra banda, el MESIO encara no ha de fer 
informe aquest any, per ser el seu primer any d’implantació. 
El cap d’estudis Jaume Franch comenta els informes del Grau en Matemàtiques 
i del Màster in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering adjunts. 
Bàsicament consisteixen en propostes de millora que corresponen, de fet, al 
que realment s’està fent actualment. 
 

7. Aprovació de l’encàrrec acadèmic per al curs 2014-2015. 
Es comenta la proposta d’encàrrec de la docència per al tercer curs del Grau en 
Matemàtiques (GM), elaborada per la Comissió per l'encàrrec acadèmic del 
Grau en Matemàtiques (CEAGM), adjunta a aquest document. 
El senyor Jordi Aguilar fa notar que a l’assignatura Models Matemàtics de la 
Física hi ha dos professors responsables. El degà aclareix que oficialment el 
responsable serà el professor Narciso Roman. 
El professor Jaume Martí comenta que li agradaria rebre informació sobre els 
criteris de la CEAGM i si hi ha manera de saber un professor ha estat elegit 
moltes vegades. El degà respon que la comissió ho sap i aquesta informació pot 
arribar a influir en les decisions. El cap d’estudis afegeix que el primer criteri 
sempre és triar el professor més adequat per l’assignatura, seguit de la voluntat 
de que hagin rotacions. El professor Erik Cobo diu que caldria definir els criteris 
per avaluar els professors i tenir indicadors que no siguin exclusivament 
recerca, i que tenim pendent invertir en indicadors per a valorar l’impacte en 
l’empleabilitat dels titulats. El cap d’estudis comenta que la comissió fa servir 
també la informació de les enquestes i l’opinió de la comissió. La professora 
Pilar Muñoz afegeix que es para més atenció al que diuen els estudiants que al 
currículum dels professors. 
La Junta aprova la proposta de la CEAGM per a la docència del tercer curs del 
GM. 
El degà comenta l’encàrrec general de l’FME, adjunt a aquest document. S’ha 
ajustat amb un marge de l’1% a l’assignació fixada per la UPC, que correspon 
bàsicament al mateix que el curs passat. Es preveu la implantació d’un nou 
model per a l’assignació el curs vinent. Amb aquest model és probable que 
calgui reduir l’oferta d’optatives al GM, on el promig de número d’estudiants és 
petit. El MESIO, en canvi, es preveu que resulti un dels màsters més 
econòmics. Oficialment no hi ha prevista segona volta aquest curs, però potser 
s’acaba fent amb alguns departament deficitaris com, per exemple, LSI. Si fos el 
cas, la segona volta permetria fer desdoblaments al Grau d’Estadística. 
La Junta aprova l’encàrrec acadèmic per al curs 2014-2015. 
 

8. Votació per a donar suport a la proposta de professor emèrit al professor 
Jaume Barceló.  
El degà presenta la proposta i explica en què consisteix ser emèrit. El professor 
Pere Pascual recorda que el professor Jaume Barceló va portar la veu cantant 
en la creació de la Llicenciatura en Estadística i Investigació Operativa. El 
professor Erik Cobo comenta que el document ja ha estat aprovat a la Junta de 
la FIB i del departament d’EIO. 
El membres voten amb urna si estan d’acord en donar suport a la proposta. El 
resultat és 23 vots a favor, 0 en contra i 0 en blanc. 
La Junta aprova, per tant, per unanimitat donar suport a la proposta de 
professor emèrit. 
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9. Ratificació dels informes d’avaluació de professorat de març 2014. 

Al març, el servei de Personal ens va demanar un informe en relació a l'activitat 
docent dels professors 

JAIME BARCELO BUGEDA 
JAIME FRANCH BULLICH 
JOAQUIN GABARRO VALLES 
GUADALUPE GOMEZ MELIS 
FRANCISCO JAVIER HEREDIA CERVERA 
LIDIA MONTERO MERCADE 
MARCOS NOY SERRANO 
JOAQUIM PUIG SADURNI 
JORDI QUER BOSOR 

 
Segons la informació que consta a la Facultat, es va proposar a la Comissió 
d’Avaluació Acadèmica (CAA) fer una avaluació global de la seva activitat 
docent a l'FME com a molt favorable. 
Donat que alguns del professors a avaluar són membres de la CAA, aquests 
professors es van abstenir d’avaluar-se a ells mateixos. La CAA va acordar fer 
la valoració proposada. 
La Junta ratifica aquests informes. 
 

10. Afers de tràmit. 
No n’hi ha. 
 

11. Torn obert d’intervencions. 
El professor Erik Cobo comenta que a les avaluacions de professorat sembla 
que hi faltin professors. El degà diu que es mirarà d’esbrinar si falta algú. 
 

 
El degà aixeca la sessió, de la qual, com a secretària acadèmica, estenc 
aquesta acta amb el seu vist-i-plau  

  
           La Secretària                                 El Degà 
 
 
 
 
 

Sonia Fernández Méndez                                Jordi Quer Bosor 


