
ACTA  DE LA REUNIÓ DE L’ORGMEIO UPC-UB 
 
 
Lloc: Sala de Juntes, FME 
Data: 19 de desembre  de 2012 
Hora d’inici: 9:30 
Hora final: 11:30 
 
Ordre del dia: 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l'acta de la reunió del 30 de març de 2012  
2. Memòria de l’any 2012 (s’adjunta) 
3. Proposta i aprovació, si s'escau, dels tribunals TFM per especialitat i del 

Tribunal Únic MH per l'any 2013 (s’adjunta) 
4. MESIO UPC-UB: Comissió VERIFICA UPC-UB (s'adjunta taula de matèries)  i 

Conveni UPC-UB (s'adjunta) 
5. Precs i preguntes 

 
 
Assistents: 
Jordi Quer (Degà FME), Lupe Gómez (Directora MEIO UPC-UB), Ernest Pons 
(Director intern UB),  F. Javier Heredia (Comissió Permanent UPC),  Jordi Ocaña 
(Comissió Permanent UB), Montse Guillén (UB), Xavier Tort (UPC), Jaume Barceló 
(UPC), Pilar Muñoz (UPC), M. Carmen Ruiz de Villa (UB), Josep L. Carrasco (UB),  
Antonio Miñarro (Director DEST UB), Mònica Garizuain (Administradora FME), 
Excusen la seva absència: Josep Ginebra (Director DEIO UPC), Ramon Alemany 
(Director DEEEE UB), Pedro Delicado (UPC), Rosina Moreno (UB). 
 
Desenvolupament de la reunió: la reunió comença a les 9:40. 
 
Punts de l’ordre del dia: 
 

1.  S’aprova l’acta de la reunió del 30 de març de 2012  
2.  Memòria de l’any 2012 

La  Directora presenta la memòria del MEIO UPC-UB corresponent a l’any 
2012, prèviament enviada per correu electrònic. A continuació esmentem 
breument alguns comentaris i consideracions  fets durant la presentació de la 
memòria: 
o Hi han hagut 70 preinscripcions pel curs 12-13 i  40 d’aquests s’han  

matriculat. Hi ha hagut una reducció de les matrícules de països de 
Llatinoamèrica i un augment d’espanyols de fora de Catalunya, així com 
d’alumnes provinents de graus de matemàtiques.   

o Es comenta la dificultat que representa pels alumnes de la branca de 
socials el seguiment d’algunes assignatures del MEIO. Es contempla la 
revisió dels requisits per a l’admissió. 

o Conveni Accenture: es comenten les condicions de la beca Accenture i 
del premi al millor expedient. 

o La mitjana d’alumnes matriculats per assignatura és de 8. 



o Es comenta el bon funcionament de l’assignatura de Simulació  al 
Summer School que es va fer pels alumnes de les universitats de Tomsk i 
Moscou (Rússia) 

o Es presenta l’històric d’egressats. 
o Es presenta el resum del nombre graduats, inferior al 60%. Aquesta dada 

es considera un punt a millorar, tot i que no és una mala xifra en comparació 
amb la resta de màsters de la UB i UPC. 

o Sobre els resultats dels TFM, s’observa un equilibri en les qualificacions 
atorgades pels diferents tribunals. 

 
 

3.  Proposta i aprovació, si s'escau, dels tribunals TFM per 
especialitat i  del Tribunal Únic MH per l'any 2013 

a. S’aprova per consens la següent composició:  
i. EMP: President: X. Tort (UPC), Secretària: P. Muñoz (UPC), 

Vocal intern: C. Bolance (UB), Vocal extern: JM Batista 
(ESADE). Membre UPC-UB suplent: H. Chulia (UB), Membre 
extern suplent: M. Dolors Màrquez (UAB) 

ii. BIO: President: C. Serrat, Secretària: M. Pérez (UPC), Vocal 
intern: E.Vegas (UB), Vocal extern: M. Rué (U Lleida), Membre 
UPC-UB suplent: O. Julià (UB), Membre extern suplent: M.L. 
Calle (UVic)  

iii. IO: President: J. Barceló (UPC),  Secretari: J. Heredia (UPC), 
Vocal intern: M. Albareda (UPC), Vocal extern: H. Ramalhinho 
(UPF), Membre UPC suplent: J. Castro, Membre extern suplent: 
Lluís Miquel Pla  (U Lleida) 

b. Es renova per consens el tribunal de MH amb la següent  composició: 
Lupe Gómez i Ernest Pons designats per l’ORGMEIO i X. Tort, C. 
Serrat i Jaume Barceló com a presidents dels corresponents tribunals. 

c. Es comenta la dificultat de valorar un nombre elevat de TFM en un 
mateix acte. 

d. Es comenta la conveniència de disposar d’uns criteris homogenis de 
qualificació dels treballs. 

 
 
 

4.  MESIO UPC-UB: Comissió VERIFICA UPC-UB (s'adjunta taula de 
matèries)  i  Conveni UPC-UB (s'adjunta) 

 
La Directora informa sobre l’adaptació del MEIO al nou decret. La Comissió 
VERIFICA MEIO  UPC-UB va treballar entre desembre 11 i juliol 12 elaborant la 
nova proposta de pla d’estudis. A partir de la mateixa es va preparar el conveni per 
a la realització del Màster conjuntament per l’UPC i l’UB, i va treballar  en la 
preparació de la memòria-plantilla per enviar a verificar. El 17 de juliol de 2012 es 
va enviar la proposta a la Vicerectora Anna Sastre. Paral·lelament es va fer arribar 
a la Facultat d’Economia i Empresa i al corresponent vicerector de la UB. El 5 
d’octubre de 2012 vàrem rebre l’informe de revisió de la UPC. El 31 d’octubre es 
va reenviar a la UPC.  El conveni va ser signat amb data 15 de setembre de 2012. 
El 10 de desembre de 2012 la  Facultat d’Economia i Empresa va aprovar la 
memòria de verificació del MEIO i  el dia 20 de desembre va ser presentada a la 



Junta de la FME. El 12 de desembre va ser aprovada al Consell de Govern de la 
UPC. La memòria va ser enviada el 13 de desembre al Ministeri d’Educació, qui, 
a la seva vegada, ho ha enviat a l’AQU. 
 
o Nom nou Màster: MESIO (Màster en ES tadística i Investigació 

Operativa) 
o S’espera  resposta de l’AQU al juny de 2013. La intenció és preparar la 

posta en marxa del MESIO pel setembre de 2013. 
o Es comenten diversos aspectes del MESIO: idioma d’impartició 

(castellà/anglès), assignatures d’altres màsters (màxim 15 crèdits), Summer 
School, integració dels seminaris de departament a l’oferta docent del 
MESIO, adaptació dels alumnes de MEIO al MESIO.  

 
5.  Precs i preguntes 

 
Summer School  
o La convocatòria de mobilitat del ministeri s’ha suprimit. 
o Es proposa continuar amb la convocatòria, seguint amb el caràcter 

internacional però buscant cofinançament amb projectes de recerca. Per fer-
ho factible caldrà precisar be els termes del finançament  i  atreure el màxim 
d’alumnes externs al MEIO. Per iniciar-ho  aquest any es podria fer servir 
part del romanent de les edicions anteriors del Summer School. 

 
E. Pons, M. Guillem: exposen la dificultat d’adaptació dels alumnes d’àrees de 

socials al MEIO en general,  i a algunes assignatures d’homogeneïtzació en particular. 
Es planteja la necessitat de trobar la forma d’integrar aquest perfil d’alumnes al nou 
MESIO. 
 
 


