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Reunió ordinària de la Junta de Facultat de la Facultat de Matemàtiques i Estadística.
Acta de la reunió núm. 24
Dia: 19 de desembre de 2008
Hora de començament: 12h
Hora d'acabament: 14h
Lloc: Sala de Juntes de l’FME

Assistents
Sebastià Xambó Descamps
Jaume Franch Bullich
Pere Grima Cintas
Oriol Serra Albó
Eduard Recasens Gallart
Roser Piera Sabater
Jan Graffelman
Javier Heredia Cervera
Lidia Montero Mercadé
Ramon Nonell Torrent
Jaime Luis Garcia Roig
M.del Carme Álvarez Faura
Salvador Roura Ferrer
Guillermo González Casado
Ferran Hurtado Díaz
Jordi Quer Bosor
Anna Rio Doval
Josep Burillo Puig
Xavier Gracia Sabaté
Joan Carles Gil Martín
Jordi Aguilar Martínez
Juan Carlos Flores Milán
Ramón Canet
Javier Pascal
Miquel Esnaola Acebes
Adrià Simó López
Alberto Pozo
Elisenda Vila Jofre

degà
vicedegà, cap d’Estudis de Matemàtiques
vicedegà, cap d'Estudis d’Estadística
vicedegà de Recerca i Transferència de Coneixement
secretari acadèmic
Cap de Serveis de Gestió i Suport
professor del Departament d’Estadística i Investigació Operativa
professor del Departament d’Estadística i Investigació Operativa
professora del Departament d'Estadística i Investigació Operativa
professor del Departament d’Estadística i Investigació Operativa
professor del Departament d’Estructures a l’Arquitectura
professora del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics
professor del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics
professor del Departament de Matemàtica Aplicada 2
professor del Departament de Matemàtica Aplicada 2
professor del Departament de Matemàtica Aplicada 2
professora del Departament de Matemàtica Aplicada 2
professor del Departament de Matemàtica Aplicada 4
professor del Departament de Matemàtica Aplicada 4
professor del Departament d’Organització d’Empreses
personal d’Administració i Serveis
personal d’Administració i Serveis
estudiant de la Llicenciatura de Matemàtiques de 1r Cicle
estudiant de la Llicenciatura de Matemàtiques de 1r Cicle
estudiant de la Llicenciatura de Matemàtiques de 2n Cicle
estudiant de la Llicenciatura de Matemàtiques de 2n cicle
estudiant de la Diplomatura d’Estadística
estudiant del 2on cicle dels Estudis d’Estadística

Excusen l’absència
Margarida Mitjana Riera
Joaquim Trullàs Simó
Agustí Roig Martí
Gemma Flaquer Fabregat
Antonio Rodríguez Ferran
Jaume Amorós Torrent
Jordi Villanueva Castelltort
Miguel Carlos Muñoz Lecanda

vicedegana de Relacions
professor del Departament de Física i Enginyeria Nuclear
professor del Departament de Matemàtica Aplicada 1
personal d’Administració i Serveis
professor del Departament de Matemàtica Aplicada 3
professor del Departament de Matemàtica Aplicada 1
professor del Departament de Matemàtica Aplicada 1
professor del Departament de Matemàtica Aplicada 4

Absències
Antonio Huerta Cerezuela
Albert Compta Creus
Sonia Fernández Méndez
Aleix Caminal

professor del Departament de Matemàtica Aplicada 3
professor del Departament de Matemàtica Aplicada 1
Personal Docent i Investigador no Funcionari o no Doctor
Estudiant de la Diplomatura d’estadística
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Ordre del dia
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la Junta de Facultat ordinària del 21 de
desembre de 2007 i de l’acta de la Junta de Facultat extraordinària del 25 de juliol de 2008
2. Informe del degà
3. Sanció de la Memòria 2007-2008
4. Comissions de títol: Grau de Matemàtiques i Grau d’estadística
5. Aprovació del calendari i procediment de les eleccions a degà/ana de l’FME
6. Afers de tràmit
7. Torn obert d’intervencions
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la Junta de Facultat ordinària del 21 de
desembre de 2007 i de l’acta de la Junta de Facultat extraordinària del 25 de juliol de
2008
La junta de facultat aprova l’acta de la junta ordinària del 21 de desembre de 2007 i aprova
l’acta de la junta extraordinària del 25 de juliol de 2008.
2. Informe del degà
• El degà llegeix els resultats de les eleccions anuals per a la renovació de la representació
dels estudiants a la Junta de Facultat que tingueren lloc el proppassat 10 de novembre
Estudis de Matemàtiques 1r cicle (2 representants)
Ramon Canet, Javier Pascal
Estudis de Matemàtiques 2n cicle (2 representants)
Mikel Esnaola, Adrià Simó
Diplomatura d’Estadística (2 representants)
Aleix Caminal, Alberto Pozo
2n cicle dels Estudis d’Estadística (2 representants)
Elisenda Vila, (1 plaça vacant)
Adrià Simó i Elisenda Vila foren escollits representants dels estudiants a la Comissió
Permanent
El degà dóna la benvinguda a tots ells
•

Activitats Acadèmiques:
El passat 25 d’abril de 2009, a petició de la Facultat de Matemàtiques i Estadística, el
professor Sir Michael Atiyah fou investit Doctor Honoris Causa per la Universitat Politècnica
de Catalunya.
El dimarts 9 de setembre es va fer un acte de benvinguda als nous estudiants de
Matemàtiques. El mateix dia tingué lloc la prova diagnòstica de cara a l’organització de les
tutories.
El proppassat 17 de setembre hi hagué l’obertura del curs Noether amb una lliçó inaugural
impartida per Mina Teicher directora de l’Institut Emmy Noether d’Israel.
Aquest mateix dia 17 es va anunciar la publicació del 5è volum de la col·lecció
“Conferencies FME”, un recull de les conferencies impartides a la FME amb relació al curs
Riemann.
El dia 14 de novembre es va procedir a anomenar Magister Honoris Causa a Jaume
Pagés Fita, ex-rector de la UPC. La mesa presidencial estava formada per Antoni Giró,
rector de la UPC; Jordi Pujol, ex-president de la Generalitat de Catalunya; Joan Majó,
director general d’Universitats; Joan Solà-Morales, primer degà de la FME i Sebastià
Xambó, degà de la FME.
Aquest primer quadrimestre del curs 2008-09, l’FME ha iniciat una nova col·lecció
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anomenada “Monografies FME” amb un primer volum que porta per títol “Fent servir
l’Estadística”. Editat pel professor Pere Grima, aquest llibre recull 16 projectes de fi de
carrera que són explicats i comentats pels seus autors.
El 24 d’octubre es van lliurar els diplomes de graduació als primers 6 titulats en el màster
de Matemàtica Aplicada i als 40 llicenciats en Matemàtiques. El 7 de novembre es van
lliurar els diplomes de graduació als 13 estudiants diplomats en Estadística, als 15
llicenciats en Ciències i Tècniques Estadístiques i als 5 titulats en el màster d’ Estadística i
Investigació Operativa.
En el concurs de programació interuniversitari ACM-ICPC disputat recentment a Nürnberg,
van quedar en 2n lloc, i a molt poca distància dels primers, el tercet d’estudiants format per
Ricardo Martin (FME-FIB, CFIS), Josep Angel Herrero (FME-ETSETB) i Francesc Martínez
(FIB). Aquest equip participarà a la final que tindrà lloc el proper abril a Estocolm competint
amb les millors universitats del món. Van quedar en 3a posició el tercet format per
Francesc Massanés (FME-FIB, CFIS), Javier Gómez (FME i ETSETB, CFIS) i Lander
Ramos (FME i FIB, CFIS).
El proppassat 10 d’aquest mes de desembre va tenir lloc el tradicional concert de Nadal
ofert pels estudiants de la FME que, com ja és habitual, va tenir gran afluència de públic.
Per la Jornada Noether, que tindrà lloc el proper 18 de febrer, estan previstes cinc
conferencies. David Blanco, autor de la biografia “Noether, una matemàtica ideal”, donarà
una visió general sobre la persona d’Emmy Noether; Nina Byers, de la Universitat de
Harvard, tractarà dels Teoremes de Noether sobre simetries i quantitats conservades en la
Física; Santiago Zarzuela, de la Universitat de Barcelona, parlarà sobre Noether i l’Àlgebra
Commutativa; Raquel Mallavibarrena, de la Universitat Complutense de Madrid, parlarà
Sobre Noether i la Geometria Algebraica; i Pere Pascual, de la Universitat Politècnica de
Catalunya, tractarà sobre l’impuls de Noether a la Topologia Algebraica.
Per la Jornada de Clausura del curs Noether, Pilar Bayer de la Universitat de Barcelona
tractarà sobre Noether i la Teoria de Nombres.
•

Situació dels Graus: El dia 28 d’octubre la Memòria del Grau de Matemàtiques va entrar en
el procés de l’ANECA i a finals de novembre ho va fer el Grau d’Estadística. A més, l’AQU
va exigir que, amb termini el 13 de desembre, es passés el ”Verificat”, cosa que ja s’ha fet.

•

La wiki que es va fer pel Grau de Matemàtiques es va oferir al Consell de centres docents i
ha estat demanada per la FIB i Telecomunicacions.

•

Pla vell i pla nou de doctorat. El pla nou de doctorat adaptat a l’EEES només té la fase de
recerca, atès que la fase docent (assignatures + DEA) queda substituïda pel títol de màster
amb el qual s’hi accedeix. Els estudiants de pla vell que hagin superat el DEA poden
passar al pla nou.
Per a l’extinció del pla vell, es proposa fer els següents passos: a) fer dues convocatòries
més de l’examen del DEA, el febrer i el setembre de 2009; b) entrar en contacte amb els
estudiants de pla vell pendents del DEA i els seus directors per animar-los a presentar-s’hi;
c) passar els estudiants de pla vell al pla nou a finals de 2009; i d) tractar cas per cas les
situacions excepcionals.

•

Pyrene: La proposta de fer un doble títol de màster transpirinenc entre universitats
espanyoles (UPC, UB, UAB, UPF, Universitat de Saragossa i Universitat del País Basc) i
franceses (Toulouse, Pau i Bordeus), no ha estat acceptada per Madrid.

•

Màster de secundària. S’està organitzant fer un màster per als estudiants que vulguin ser
professors de secundària. Aquest màster supliria l’actual CAP i s’està considerant la
possibilitat de col·laborar amb la UOC. L’FME ha sol·licitat ser la responsable de la
docència específica de l’especialitat de Matemàtiques. L’FME ha ofert al rectorat la
possibilitat d’encarregar-se de la gestió del Màster.
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•

S’informa que ja fa un cert temps es va firmar la primera fase de l’acord marc CRM-UPC,
però s’ha endarrerit el segon acord, que hauria d’establir la UPC com a una seu del CRM,
a causa dels canvis produïts en el ministeri després de les eleccions.

•

S’informa que ja ha sortit el segon número del ReMS i s’informa sobre els e-nuncis .

•

S’informa que es va fer la primera convocatòria d’ajuts CERMET i que el 4 de desembre es
va celebrar el primer seminari CERMET,

•

El 14 de novembre va tenir lloc la primera fase del premi Poincaré, en la qual es van
presentar 33 projectes.

•

S’han fet obres a l’edifici FME: la remodelació de la secretaria i l’habilitació de l’aula 006
com a “casa dels estudiants”. Queden per fer diferents obres, com ara arreglar la pressió
de l’aigua dels aixetes dels lavabos, posar una barana a les escales del jardí, habilitar un
espai de trobada pel professorat, arreglar finestres, millorar la climatització i la remodelació
d’alguns despatxos.

3. Sanció de la Memòria 2007-2008
Es presenta a la Junta de Facultat la Memòria 2007-2008 i es comunica que ja es troba a
la Intranet.
El degà en comenta els aspectes més rellevants i agraeix tota la feina feta a les persones
que han col·laborat en la seva redacció i producció.
La Junta de Facultat sanciona la Memòria 2007-2008.
4. Comissions de títol: Grau de Matemàtiques i Grau d’Estadística
El degà fa notar que les comissions de grau de matemàtiques i de grau d’estadística van
acabar formalment el seu mandat un cop acabada la memòria “Verifica” i afegeix que
aquestes comissions han funcionat bé i que voldria fer palès l’agraïment de l’FME per tota
la seva dedicació.
De cara a l’organització del proper curs i comptant que els títols siguin verificats, convindria
establir com a condició prèvia les regles amb què es conduirà l’encàrrec acadèmic,
encàrrec que té una certa urgència perquè les persones que hagin de preparar les
assignatures han de tenir un temps raonable.
Estant davant d’un procés de canvis en l’equip deganal, la proposta és de mantenir
transitòriament aquestes comissions com a comissions de títol, perquè elevin a la CP una
proposta d’encàrrec acadèmic que podria aprovar-se, si escau, en una Comissió
Permanent a celebrar el 24 de febrer de 2009.
Aquestes quedarien com segueix:
Pel Grau de Matemàtiques:
Jaume Franch
Joan Solà –Morales
Miguel A. Barja / Pere Pascual (Mentre M. A. Barja sigui director en funcions del Dpt.
de Mat Aplicada, substituït després per P. Pascual)
Jordi Quer
Sònia Fernández
Miguel C Muñoz Lecanda
Ramon Nonell
Salvador Roura
Claudi Alsina
Sebastià Xambó
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Pel Grau d’Estadística
Erik Cobo
Marta Fairén
Joan Carles Gil
Josep Ginebra
Pere Grima
F. Javier Heredia
Anna Rio
Sebastià Xambó
Intervé Adrià Simó preguntant perquè no hi ha cap estudiant en aquestes comissions.
Jaume Franch contesta que els estudiants mai han intervingut en la confecció de l’encàrrec
acadèmic, ja que aquesta no és una atribució de l’estudiantat.
També es demana quan es discutiran les noves normatives que relacionin el pla vell amb
el pla nou. Jaume Franch diu que a principis de febrer convocarà una reunió per informar
sobre els nous plans.
La Junta de Facultat aprova aquesta transitòria de les Comissions de títol.
5. Aprovació del calendari i procediment de les eleccions a degà/ana de l’FME
El degà fa saber que el proper febrer s’esgota el segon mandat d’aquest equip deganal i
que per tant cal convocar eleccions per a elegir un nou equip. A continuació el secretari
acadèmic comenta el document relatiu a la convocatòria d’eleccions on hi figura el
calendari i el procediment (doc.1 adjunt a l’acta)
La Junta de Facultat aprova el calendari i procediment per les eleccions a degà que s’han
de celebrar el febrer de 2009.

6. Afers de tràmit
No n’hi ha.
7. Torn obert d’intervencions
En el torn d’intervencions, Adrià Simó recorda que està pendent el tema dels ordinadors
portàtils. El degà contesta que pot ser en aquest tema va ser massa optimista en temps de
crisi. A. Simó també demana que el calendari acadèmic es faci millor, per exemple evitant
que el 7 de gener hi hagin parcials. Jaume Franch diu que els exàmens de juliol impliquen
haver de començar tot ben aviat, però que es mirarà d’ajustar millor encara que això ho
haurà de fer un proper vicedegà.
No havent-hi més qüestions a tractar, el degà recorda que aquesta és l’ultima Junta de Facultat
convocada per aquest equip deganal i aprofita el moment per agrair a tots la col·laboració
prestada.
Com a secretari acadèmic, estenc aquesta acta amb el vist-i-plau del degà.

El Secretari Acadèmic

Vist-i-plau
El Degà

Eduard Recasens Gallart

Sebastià Xambó Descamps

