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ACTA DE LA COMISSIÓ DE DOCTORAT DE LA FACULTAT DE FÍSICA
Núm.: 12/2019, sessió ordinària
Dia: 19 de desembre de 2019
Hora: 10.30 hores
Lloc: Deganat de la Facultat de Física

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, , Sra. Sílvia Fernández Caso,
Dr. Alberto Manrique Oliva, Secretari
S’han excusat d’assistir-hi:
Dr. Lluis Mañosa Carrera, Dr. Joan Soto Riera, Dr. Gabriel Gomila Lluch, Dr. Blas Garrido Fernández, Sr.
Ismael Benito Altamirano, Sr. Andreu Fernández, Sr. Blas Prieto Vargas,

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Informe del president
Assumptes de tràmit
Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
S’aprova l’acta del dia 27 de novembre de 2019.

2. Informe del president
A la darrera reunió de l’EDUB es van fer anunciar els membres de les diferents comissions de l’EDUB, bo
i seguint el procés que a tal fi contempla la nova normativa de doctorat i el reglament de l’EDUB
aprovades l’estiu passat. El VD de Recerca de la Facultat de Física va anunciar al torn de precs i
preguntes, que a la facultat, per tal de evitar qualsevol possibilitat d’inseguretat jurídica, optarà per no
aplicar la possibilitat d’assignar com a director de tesis un professor jubilat. Cap normativa vigent de rang
superior a la de la UB no ho permet segons un comunicat de serveis jurídics de la UB, que se’ns va fer
arribar a la tardor del 2018. Mentre Serveis Jurídics de la UB no ens enviï un nou aclariment, justificant un
canvi de criteri, des de la Facultat de Física, evitarem qualsevol possibilitat d’inseguretat jurídica dels
nostres estudiants de doctorat.
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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 per la Sra. Ana María Solorzano Soria,
S’Acorda: aprovar el tribunal proposat i s’assigna el president i el secretari del mateix

Es revisa la documentació i la proposta dels membres del tribunal realitzada per la Comissió Acadèmica
de Nanociències per a la tesi presentada pel Sr. Martí Checa Nualart,
S’Acorda: aprovar el tribunal proposat i s’assigna el president i el secretari del mateix

S’ha efectuat l’obertura dels sobres, amb els vots individuals dels membres dels respectius tribunals,
referents a la Menció Cum Laude de:
Dra. Helena Massana Cid: 3 vots favorables
Dr. Roberto Paoli: 2 vots favorables, 1 desfavorable
Dr. Ertan Kuntman: 3 vots favorables

4. Torn obert de paraules
Es proposa la propera reunió pel 31 de gener 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

