
 
 
 

ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE DEPARTAMENT 
 
 

Dia:   27.11.2019 

Hora:   11.00 h 

Lloc:   Seu del Departament EEBE– Sala I4.6 

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
 

2. Informe de la directora 
 

3. Ratificació dels acords presos en junta virtual: 
a. Priorització dels candidats per les beques de col·laboració del ministeri 
b. Votació sobre informes d’avaluació anticipada de professors lectors contractats als 

efectes de ser IP de projectes competitius 
 

4. Proposta de tribunals per selecció de professors associats 
 

5. Establiment de criteris per la priorització dels candidats a beques FI-DSUR 
 

6. Torn obert de preguntes 
 
 

 
Asistentes: 
 

M.P. Ginebra Mª.Ll. Maspoch J.A. Picas N. Aparicio 
M. Cornet E. Jiménez M. Adanuy J. Calvo 

 
Disculpa la seva asistència J.I. Velasco 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior:  
S’aprova l’acta  
 
 

2. Informe de la directora 
 



• El Consell de Govern de la UPC ha aprovat el canvi de nom del departament que 
passarà a dir-se: Departament de Ciència i Enginyeria de Materials (CEM). El canvi ja 
és efectiu 

• S’informa de la baixa maternal de la Secretària del Departament i nomenament de 
l’Emilio Jiménez com a Secretari durant aquesta baixa 

• Visita Jaume Plensa a la EEBE i al CEM amb motiu d’establir col·laboració per activitats 
dintre del 50è aniversari de la UPC  

• Informació del Consell acadèmic del 20/11/2019: 
o Creació de l’espai web https://50.upc.edu  
o Iniciativa crowdfunding a la que UPC dona suport a projectes en la captació de 

recursos 
o Gràfic mostrat pel gerent mostrant que la subvenció rebuda anualment per la 

Generalitat cobreix actualment el 82,7% de la despesa de personal, 
desfasament que es manté pràcticament constant des del 2014. 

o L’evolució de la matricula dels màsters del departament (Ciència i Enginyeria 
Avançada de Materials (nacional) i AMASE) tenen una evolució positiva, tot i 
que el màster nacional no arriba a cobrir les places ofertades. 

o Estat avandonament estudiants nou ingrés: a l’EEBE està a un nivell del 20%, 
bastant alt, a l’ETSEIAT 15% i a l’ETSEVG 17%. 

o Informació del vr personal docent i investigador 
 Canvi de criteri respecte a la taxa de reposició. S’aixeca el límit de no 

superar el 50% de les jubilacions imposat per la Generalitat al 2011. Es 
manté el criteri estatal de no augmentar Capítol 1. Probablement es 
podrà arribar aproximadament a un 70% de reposició 

 Contractació Serra Hunter. Si es treuen mes places de lector, no totes 
podran ser cofinançades pel programa Serra Hunter. Es trauran places 
que no seran SH  

 Incompliment de la LOMLOU respecte al % de personal funcionari 
(mínim 51%), i per tant es podrán treure places de PDI funcionari 

 
 

3. Ratificació dels acords presos en Junta Virutal 
 

• S’aprova la priorització dels candidats per les beques de col·laboració del ministeri 

 

 

https://50.upc.edu/


• Es ratifica la Votació sobre informes d’avaluació anticipada de la professora lectora 
contractada Heura Ventura als efectes de ser IP de projectes competitius  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. Proposta de tribunals per a la selecció de professorat associat  
 
- Àmbit de Materials 

 
 



 
- Àmbit de tèxtil 

 

 
 
 
S’aprova la proposta. 



 
5. Establiment de criteris per la priorització dels candidats a beques FI-DSUR 

 

 
 
a) NOTA DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC DE LA PERSONA INVESTIGADORA 
CANDIDATA (90%)  
 
b) AVALUACIÓ PER PART DEL DEPARTAMENT D’ADSCRIPCIÓ DELS PDI 
DIRECTORS DE TESI (10%)  
La Junta de cada departament dels relacionats a l’apartat II de les bases decidirà quin dels 
dos criteris descrits a continuació utilitzarà per fer la priorització de les persones 
candidates. Aquesta priorització serà duta a terme per una comissió de la mateixa creada 
ad hoc. El criteri que farà servir cadascun dels departaments es publicarà al web de la 
convocatòria. 
1) Valoració del grup de recerca del tutor/a o director/a de la tesi. Es tindrà en compte el 
PAR tipus 1/edp i el PATT/edp de l’any 2018. 
2) Valoració del currículum, la temàtica, objectius, i el pla de treball previst de la tesi 
doctoral de la persona sol·licitant, inclosos als annexos de les sol·licituds de l’ajut, fins a un 
màxim de 1,0 punts. 
 
Es vota i surt triada la opció b2 pel criteri d’avaluació dels candidats per part del departament 
 

6. Torn obert de preguntes 
 
La professora M. Ardanuy demana si hi ha informació sobre els tribunals SH de la propera 
convocatòria i la directora li diu que encara no. 
 
La N. Aparicio demana convidar al gener perquè expliqui el pla d’estabilització del PAS (PSR). 
 
Es comenta que caldria demanar a nivell departamental informació sobre el còmput de punts, edps, 
quartils, etc... per poder rectificar en cas que hi hagi errors. 
 

 
Sense més punts a tractar, la reunió conclou a les 12.00h. 
 
 

 
La secretària, Jessica Calvo Muñoz 

 


