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ACTA DE LA COMISSIÓ DE DOCTORAT DE LA FACULTAT DE FÍSICA
Núm.: 2/2016, sessió ordinària
Dia: 29 de gener de 2019
Hora: 11.00 hores
Lloc: Deganat de la Facultat de Física
Assistents
Dr. Eugeni Graugés Pous, president
Dr. Dr. Albert Cirera Hernández, Dr. Blas Garrido Fernández, Dr. Giancarlo Franzese, Dr. Lluis Mañosa
Carrera, Dr. Domènec Espriu Climent, Dr. José Luís Morenza Gil, Sr. David Frigola Tuber, Sra. Sílvia
Fernández Caso, Sr. Blas Prieto Vargas
Secretari, Martí Pi Pericay,
S’han excusat d’assistir-hi:
Dr. Salvador Bosch Puig, Dr. Angel Diéguez Barrientos, Dr. Gabriel Gomila Lluch, Dr. Alberto Manrique
Oliva Sra. Núria Massons i Solano,
Ordre del dia
1. Informe del president
2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Assumptes de tràmit
3. Torn obert de paraules
Desenvolupament de la sessió
1. Informe del president
El president informa a la comissió que no se li comunicà de la celebració de la darrera comissió de
recerca, per part del VR corresponent. Sembla que cal una comunicació expressa de la substitució del
representant de la facultat, i que no n’hi ha prou amb la renúncia d’un vicedegà (VD) i el nomenament
d’un de nom, per tal que es faci la substitució d’ofici. Des de la facultat s’ha fet ja la comunicació solemne
corresponent. El VR s’ha avingut a rebre el 2 de Febre el VD de la facultat de física per tal que li puguin
ser exposats els temes que afecten la nostra facultat i que no es pogueren comunicar durant la darrera
comissió de recerca de la UB, pels motius anteriorment exposats. Els temes a discutir són el nombre de
reserva de places de Beques Ramón y Cajal que ha fet finalment la UB, i com ha estat atesa la petició de
la facultat feta amb data 22 de desembre de2015. Així mateix se li preguntarà de la possibilitat legal de
cofinançar els contractes postdoctorals Juan de la Cierva (JdC) , per tal que s’ajustin als salaris que es
corresponen al cost de la vida en la ciutat de la nostra universitat, i que comptant la provisió feta pel
ministeri, el sou bruts investigadors JdC és només lleugerament per damunt del que tenen els
investigadors predoctorals. Això merma la possibilitat de captació i de retorn de talent postdoctoral en
universitat com la UB.
2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
S’aproven les actes de les sessions del dia 21 de desembre de 2015 i 22 de gener de 2016

3. Assumptes de tràmit
Es comunica que s’ha efectuat l’obertura dels sobres, amb els vots individuals dels membres dels
respectius tribunals, referents a la Menció Cum Laude de:
Dra. Mirjana Dimitrievska: 3 vots favorables
Dr. David Frigola Tubert: 3 vots favorables
Dr. Luis López Conesa: 3 vots favorables
Dr. David Oriola Santandreu: 3 vots favorables
Dr. Salvador José Ribas Rubio: 3 vots favorables
Dr. Jaime Punter Villagrasa: 5 vots favorables
Dr. Luis Fernández Romero: 4 vots favorables, 1 vot desfavorable
Dr. Sergi Lendínez Escudero: 3 vots favorables
Dr. Jofre Ventura Altozano: 3 vots favorables
Dr. Mario Gutiérrez Roig: 3 vots favorables
Es revisa la documentació i la proposta dels membres del tribunal realitzada per la Comissió Acadèmica
d’Enginyeria i Tecnologia Avançades per a la tesi presentada per la Sra. Yudaina Sánchez González,
S’Acorda: aprovar el tribunal proposat i s’assigna el president i el secretari del mateix
4. Torn obert de paraules
La Sra. Sílvia Fernández informa sobre el procediment establert per l’Escola de Doctorat de la UB per fer
la matrícula de tutoria de tesi, sol·licitud del pla de recerca i dipòsit de la tesi. Es proposa establir un
termini del 29 de març al 8 d’abril de 2016 per fer la sol·licitud del pla de recerca,
S’aprova la proposta.
El Dr. Lluis Mañosa proposa que les agrupacions per decidir els premis extraordinaris es facin per àmbits
del coneixement enlloc de per programes. D’aquesta manera es pot aconseguir un premi extraordinari
més per a la facultat,
S’aprova la proposta.
Es proposa una reunió de la Comissió de Doctorat de la Facultat de Física pel dia 29 de febrer de 2016 a
les 10.30 h. en primera convocatòria i a les 11.00 hores en segona.
El President aixeca la sessió de la qual com a secretari estenc aquesta acta

Vist i plau
El president

