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ACTA DE LA COMISSIÓ DE DOCTORAT DE LA FACULTAT DE FÍSICA
Núm.: 2/2020, sessió ordinària
Dia: 24 de febrer de 2020
Hora: 10.30 hores
Lloc: Deganat de la Facultat de Física

Assistents
Dr. Eugeni Graugés Pous, president
Dr. Juan Marcos Fernández Pradas, Dr. Giancarlo Franzese, Dr. Salvador Bosch Puig, Dr. Lluis Mañosa
Carrera, Dr. Joan Soto Riera, Sra. Sílvia Fernández Caso, Sra. Laura Guerra Tolosa
Dr. Martí Pi Pericay, secretari per absència
S’excusen d’assistir-hi
Dr. Joan Bertomeu Balagueró, Dr. Gabriel Gomila Lluch, Dr. Blas Garrido Fernández, Dr. Alberto
Manrique Oliva, Sr. Ismael Benito Altamirano, Sr. Andreu Fernández, Sr. Blas Prieto Vargas
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Informació del president
3. Assumptes de tràmit
4. Torn obert de paraules
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
S’aprova l’acta del dia 31 de gener de 2020.
2. Informe del president
El passat 17 de febrer del 2020, a les 13h, es realitzà l’acte de constitució de la Comissió Permanent de
l’EDUB, de la què el VD de Recerca i Doctorat de la UB n’és un membre electe.
Entre d’altres temes, s’aborda el pla de treball de la comissió, i s’informa d’un possible nou programa de
doctorat interuniversitari.
S’informa de les jornades de doctorat, que podran formar part de les càpsules formatives previstes per
l’EDUB de formació de doctorands, quan el contingut de les jornades s’hi adreci. Les properes previstes
són: a) 18 de Març: “Com dirigir una tesi” (a càrrec d’un professor catedràtic de dret constitucional de la
NY University, amb un públic objectiu pensat majoritàriament per a possibles directors de tesi; b) 24
d'abril: “Ocupabilitat futura”. En aquest cas, es mirarà que hi hagi algun tipus d'acreditació de l'IDP-ICE
per als participants.
La resta de temes previstos en l’ordre del dia, es posposaren per a la propera reunió per manca de
temps.
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3. Assumptes de tràmit
S’ha efectuat l’obertura dels sobres, amb els vots individuals dels membres dels respectius tribunals,
referents a la Menció Cum Laude de:
Dra. Natalia Feiner Gracia: 3 vots favorables
Es revisa la documentació i la proposta dels membres del tribunal realitzada per la Comissió Acadèmica
d’Enginyeria i Ciències Aplicades per a la tesi presentada pel Sr. Joan Canals Gil,
S’Acorda: aprovar el tribunal proposat i s’assigna el president i el secretari del mateix

4.Torn obert de paraules
La Sra. Laura Guerra comenta als membres de la Comissió el llistat dels candidats que poden obtenir el
premi extraordinari de doctorat del curs 2018-2019. Comunica també que s’ha d’aprovar la composició
del tribunal que ha de proposar aquests premis i els criteris d’agrupació d’aquest any.
S’Acorda: que el criteri d’agrupació sigui per programes de doctorat i que la composició del tribunal que
ha de proposar els premis extraordinaris estigui formada per:
President: Eugeni Graugés Pous
Vocal: Juan Marcos Fernández Pradas
Vocal: Joan Bertomeu Balagueró
Vocal: Gabriel Gomila Lluch
Secretari: Lluís Mañosa Carrera
Joan Soto comenta que fent la consulta de les tesis doctorals publicades al CRAI on ell és tutor, apareix
com a director. Aquestes tesis, al PDA, els hi compten com a director, no com a tutor. Es decideix fer la
consulta al CRAI.
Es proposa la propera reunió pel 26 de març de 2020 a les 10 h en primera convocatòria i a les 10.30
hores en segona.
El President aixeca la sessió de la qual com a secretari estenc aquesta acta

Vist i plau
El president

