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ACTA DE LA COMISSIÓ DE DOCTORAT DE LA FACULTAT DE FÍSICA
Núm.: 4/2020, sessió extraordinària
Dia: 12 de maig de 2020
Hora: 11 hores
Lloc: reunió telemàtica

Assistents
Dr. Eugeni Graugés Pous, president
Dr. Martí Pi Pericay, Dr. Juan Marcos Fernández Pradas, Dr. Joan Bertomeu Balagueró, Dr. Giancarlo
Franzese, Dr. Salvador Bosch Puig, Dr. Lluis Mañosa Carrera, Dr. Joan Soto Riera, Dr. Blas Garrido
Fernández, Sra. Sílvia Fernández Caso, Sr. Blas Prieto Vargas,
Dr. Alberto Manrique Oliva, Secretari
S’han excusat d’assistir-hi:
Dr. Gabriel Gomila Lluch, Sr. Ismael Benito Altamirano, Sr. Andreu Fernández, Sra. Laura Guerra Tolosa

Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Informe del president
3. Assumptes de tràmit
4. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació acta sessió anterior
S’aproven les actes del dia 24 de febrer de 2020 i 26 de març de 2020.

2. Informe del president
Amb data 22 d’abril de 2020, el consell de govern aprovà una normativa excepcional de dipòsit i defensa
temàtica de tesi doctoral. La normativa permet acollir-s’hi a aquells casos degudament justificats, i per
tant un cop autoritzats pel president de la comissió de doctorat de cada centre, per tal d’iniciar, o
continuar en els casos que l’estat d’alarma va agafar el els procediments iniciats, els tràmits de dipòsit i
defesa de tesi. En el tercer punt del dia d’avui, es tractarà el primer d’aquest casos. La normativa serà
vigent mentre la UB estigui tancada.
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3. Assumptes de tràmit
Es revisa la documentació i la proposta dels membres del tribunal realitzada per la Comissió Acadèmica
de Física per a la tesi presentada pel Sr. Raimon Lluna Perelló,
S’Acorda: autoritzar la defensa, aprovar el tribunal proposat i s’assigna el president i el secretari del
mateix.

4. Torn obert de paraules
La Sra. Silvia Fernández proposa establir el període de presentacions de pla de recerca i informes anuals
als mesos de maig i juny,
S’Acorda:
1. Establir el període del 14 de maig al 15 juny per presentar plans de recerca i informes
anuals
2. No demanar el document d’activitats amb la sol·licitud del pla de recerca
3. No posar cap límit en la extensió de la proposta del pla de recerca i informes anuals
El Dr. Lluis Mañosa pregunta si la estada necessària per poder demanar la Menció de Doctorat
Internacional ha de ser de tres mesos seguits o es pot fer en diferents períodes. La Sra. Fernández
informa que no cal que siguin seguits però sí al mateix centre de recerca.

El President aixeca la sessió de la qual com a secretari estenc aquesta acta

Vist i plau
El president

