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ACTA DE LA COMISSIÓ DE DOCTORAT DE LA FACULTAT DE FÍSICA
Núm.: 6/2021, sessió ordinària
Dia: 28 de maig de 2021
Hora: 12 hores
Lloc: reunió telemàtica
Assistents
Dr. Eugeni Graugés Pous, president
Dr. Juan Marcos Fernández Pradas, Dr. Salvador Bosch Puig, Dr. Joan Soto Riera, Dr. Lluis Mañosa
Carrera, Dr. Giancarlo Franzese, Dr. Joan Bertomeu Balagueró, Dr. Blas Garrido Fernández, Sr. Esteban
Aranda Fernández, Sra. Sílvia Fernández Caso, Sr. Blas Prieto Vargas,
Dr. Martí Pi Pericay, Secretari
S’han excusat d’assistir-hi:
Dr. Alberto Manrique Oliva, Dr. Gabriel Gomila Lluch, Sr. Ismael Benito Altamirano, Sr. Andreu
Fernández,
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’aprova l’acta de la reunió del dia 30 d’abril de 2021

2. Informe del president
El president informa que la propera reunió amb l’EDUB serà el proper dimarts dia 1 de Juny del 2021.
Comenta que caldrà fer una crida a directors de tesi i doctorands per tal que no se’ls passi tant les dates
de matriculació, com les dates límit del termini de defensa perquè amb la normativa actual queden fora
del programa de doctorat. Per altre costat, es proposa d’incorporar en el certificat d’acceptació dels
membres dels tribunal de tesi (un cop fet el nomenament), una declaració del membre nomenat on
especifiqui si (o no) té cap relació contractual (o preveu tenir-la en els propers 3 mesos), per evitar casos
com els de que van succeir durant el període d’estat d’alarma deguda a la covid, on un membre d’un
tribunal va ser nomenat en tant que formava part d’una institució aliena a la UB, però al mateix temps
tenia un contracte de professora associada al departament de FMC durant aquell mateix semestre. Això
provocà, que s’hagués d’anular l’autorització de l’acta de defensa i posposar-lo fins que el tribunal
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nomenat complís amb els requisits legals (1.9 mesos més el mes inhàbil d’agost). Recentment la
doctoranda que va patir aquesta incidència ha demanat un rescabalament econòmic a la UB.
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. Marc Illa Subiña,
S’Acorda: autoritzar la defensa, aprovar el tribunal proposat i s’assigna el president i el secretari del
mateix.
4. Torn obert de paraules
Dr. Giancarlo Franzese comenta que hi ha informes de seguiment pendent i que no arribaran dintre del
termini establert.
S’Acorda: allargar el termini de presentació d’informes de seguiment i sol·licitar pla de recerca fins el 15
de juny.
Dr. Joan Soto comenta el cas de la Sra. Ruge lin, que no ha realitzat la matrícula d’aquest curs dintre dels
terminis establerts, El Sr. Blas Prieto l’informa que ja s’ha tingut contacte des de la secretaria per què
demani poder-se matricular fora de termini.
El Dr. Juan Marcos Fernández comenta el cas de la Sra. Laura Rodríguez, que vol sol·licitar el dipòsit de
la tesi fora dels terminis establerts per la normativa de la UB. La Sra. Silvia Fernández l’informa que
s’hauria de contactar amb l’EDUB per consultar el cas.
El Sr. Esteban Aranda informa que s’ha detectat que el doctorand Joan Martí no ha sol·licitat el dipòsit de
la tesi malgrat haver vençut el termini que tenia per poder-lo fer. Cap membre de la comissió té notícies al
respecte.
Es proposa la propera reunió pel dia 29 de juny a les 11.30 h en primera convocatòria i a les 12.00 h en
segona.
El President aixeca la sessió de la qual com a secretari estenc aquesta acta
Vist i plau
El president

