Deganat
Facultat de Física

C. Martí i Franquès, 1

08028 Barcelona

ACTA DE REUNIÓ DE L’EQUIP DEGANAL DE LA FACULTAT DE FÍSICA
Sessió ordinària: 2021-01
Dia: 17 de juny de 2021
Hora: 15:00
Lloc: reunió virtual (Microsoft Teams)
ASSISTENTS
Dr. GRAUGÉS POUS, Eugeni (degà)
Dr. BERTOMEU BALAGUERÓ, Joan (vicedegà d’afers acadèmics)
Dr. MAÑOSA CARRERA, Lluís (vicedegà de recerca i doctorat),
Dr. SERRA COROMINA, Pere (vicedegà d’estudiants i qualitat)
Dr. GARCÍA SANTIAGO, Antoni (secretari)

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

Intervenció del Sr. Degà.
Intervenció del Sr. Vicedegà d’Afers Acadèmics.
Intervenció del Sr. Vicedegà d’Estudiants i Qualitat.
Intervenció del Sr. Vicedegà de Recerca i Doctorat.
Intervenció del Sr. Secretari.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS
1. Intervenció del Sr. Degà.
•

•

08/06/21: reunió amb representants dels Centres Científics i Tecnològics de la UB
(CCiTUB):
−

Nou director: Joan Francesc Sangüesa; administradora: Eva Jané

−

Propera creació d’un taller únic: Mecànic + Electrònic + Buit -> FADLAB (Taller
de disseny i creació de prototips)

−

El degà es va oferir a recopilar informació sobre grups de la facultat que siguin
usuaris de determinades unitats dels CCiTUB per fer-la arribar al director; potser
aquesta gestió es pot fer via els depts

−

Sala Blanca de la Facultat de Física:
 No és un servei UB
 És una infraestructura de la facultat, que n'ha d'assumir els costos
 Responsable: Eva Tormos Feliu (contracte de 3 anys)
 Comissió d'usuaris: responsable Albert Romano
 Proposta del degà: convertir-la en un servei propi de la facultat o del
centre (però no com a part dels CCiTUB), per tal de gestionar-la
correctament

09/06/21: reunió amb el degà de la Facultat de Química i amb el degà sortint, Dr.
Atilà Herms
−

Pati interior (tarongers): es vol recuperar per al seu ús quotidià, però resulta
problemàtic, perquè té instal·lacions diverses; caldria fer-hi modificacions per tal
que la part més propera a l'aulari es pugui fer servir

−

La part vella del centre ha de passar una inspecció tècnica de l’edifici (ITE), per a
la qual primer s'ha de revisar prèviament tot l'edifici, arreglar tot el que es pugui i
llavors anar a passar-la. El degà és partidari de fer aquest procés, encara que
pugui ser costós

−

Personal comú finançat per les dues facultats:
 tècnica de comunicacions: Montse Ferrer Fígols
 tècnic d'assessorament en projectes europeus: Armando Palomar
 tècnica en mobilitat internacional: Maisel Castillo
 PAS Oficina Ocupabilitat: Mar Mellado

−

Oficina de Recerca: s'havia fet una previsió que no tenia en compte els instituts
propis, de manera que quan es faci la petició final caldrà fer-hi constat més
personal (+2) del prevista (9)

−

Cal una central d'alarmes comuna a tot el centre (ara n'hi ha dues) i cal instal·lar
un servei de megafonia que sigui útil en casos d’evacuació, per exemple
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•

•

17/06/21: reunió amb el degà sortint, Dr. Atilà Herms
−

El pressupost de la facultat depèn de diversos factors propis dels graus i els
màsters

−

La facultat cofinança les Sres. Ana Vicente i Susana COGNOM?!, que donen
suport a Secretaria, i convindria no perdre-les

−

El degà es planteja aprofitar l'espai proper a l'accés al deganat per tancar-lo i
passar-hi el Punt d'Informació, separant-lo de Secretaria

−

El degà també vol fer una reestructuració d’espais: posar els responsables de la
gestió de doctorat i màster on ara hi ha el despatx de degà; passar el tècnic en
projectes europeus a l'espai on ara hi ha el Banco Santander, que deixa la
facultat; passar el cap d’estudis d’EET on abans estava la webmaster; passar el
degà on ara són aquestes dues persones; fer servir la sala de reunions del
deganat per a possibles reunions del degà amb visitants

16/06/21: reunió de la Comissió Recerca de Consell de Govern
−

Nova convocatòria SGR: a punt de sortir, 10 M€, encara hi ha el dubte si es fa
una bossa o dues per separat per a facultats i instituts propis

−

Nova convocatòria d’ajust del ministeri:
 Margarita Salas: 20 M€ per a la UB, 144 ajuts per fer postdoc fora, sortirà
a la UB l'01/07
 María Zambrano: per tornar de fora de la UB a la UB
 Requalificació de professorat: si lectors, agregats o titulars volen fer una
estada a l'estranger, s'obriran places d'associats

−

PDA: es revisaran els criteris per a les properes convocatòries, per tal que
inclogui divulgació, gestió i altres activitats que no són les habituals

2. Intervenció del Sr. Vicedegà d’Afers Acadèmics.
•

16/06/21: reunió de la Comissió Acadèmica de Consell de Govern
−

Programació del curs vinent: es preveu que es pugui arribar a una assistència
del 70%, tot i que no està clar quin és el patró de referència (matrícula? ocupació
d'aules?), amb 1 m de distància en lloc de 1,5 m; s’aclarirà en properes dates

−

En breu sortirà una convocatòria de 325 k€ per a millores de docència, sembla
que de l'estil de càmeres i ordinadors a les aules

−

En breu apareixerà una moratòria de la normativa de permanència, per evitar
que marxin al carrer 400 estudiants a tota la UB; s’instarà a fer una reflexió sobre
la conveniència d'aquesta normativa
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−

Avaluació docent del professorat: es va informar de qui era susceptible de
demanar-la i de qui ho ha fet per facultats

−

Rendiment acadèmic: es van proporcionar xifres per àrea i ensenyament

−

Està prevista una reunió a mitjan juliol

3. Intervenció del Sr. Vicedegà d’Estudiants i Qualitat.
•

Propera post-acreditació de màsters (es van acreditar el 2017)
−

Els màsters seran el d’Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica, el
d’Enginyeria Biomèdica, el de Meteorologia i el de Nanociència i Nanotecnologia.

−

Properament s'haurà de nomenar el Comitè d’Avaluació Intern (CAI), format pel
degà, el vicedegà d’afers acadèmics, el vicedegà d’estudiants i qualitat, els
coordinadors de màster, el cap de secretaria i un representant de l’alumnat.

−

Havent consultat l’anterior degà i l’anterior vicedegana d’afers acadèmics, l’equip
deganal acorda substituir en el Comitè d’Avaluació Intern aquestes persones per
les persones que ocupen actualment aquests càrrecs.

−

Recentment, s’ha informat que el Centro Universitario Internacional de Barcelona
(UNIBA) deixarà de participar en els màsters de la UB, la qual cosa comporta fer
una modificació de la memòria de verificació dels títols de màster que, un cop
compti amb l’aprovació d’AQU Catalunya, caldrà que aprovi al seu torn la Junta
de Facultat.

4. Intervenció del Sr. Vicedegà de Recerca i Doctorat.
•

Per ocupar aquest càrrec, el Dr.Mañosa informa que ha hagut de deixar la
coordinació del doctorat de Física, encàrrec que assumeix la Dra. Assumpta Parreño
del Dept. de Física Quàntica i Astrofísica.

5. Intervenció del Sr. Secretari.
•

El Dr. García informa que properament es reunirà amb el predecessor en el càrrec,
el Dr. Josep Perelló, per fer-ne el traspàs.

Havent-se tractat tots els punts de l’ordre del dia, el president aixeca la sessió a les17:00
de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari

Vistiplau del president

Dr. Antoni García Santiago

Dr. Eugeni Graugés Pous
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