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ACTA DE LA COMISSIÓ DE DOCTORAT DE LA FACULTAT DE FÍSICA
Núm.: 3/2016, sessió ordinària
Dia: 29 de febrer de 2016
Hora: 11.00 hores
Lloc: Deganat de la Facultat de Física
Assistents
Dr. Eugeni Graugés Pous, president
Dr. Martí Pi Pericay, Dr. Albert Cirera Hernández, Dr. Salvador Bosch Puig, Dr. Lluis Mañosa Carrera, Dr.
Domènec Espriu Climent, Sra. Sílvia Fernández Caso,
Secretari, Dr. Alberto Manrique Oliva
S’han excusat d’assistir-hi:
Dr. Angel Diéguez Barrientos, Dr. Giancarlo Franzese, Dr. José Luís Morenza Gil, Dr. Blas Garrido
Fernández, Dr. Gabriel Gomila Lluch, Sr. David Frigola Tuber,Sr. Blas Prieto Vargas
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 de la comissió va informar que la taxa accés amb estudis estrangers s’ha discutit durant la
darrera sessió de la comissió de recerca de la UB, on es constatà que és una taxa d’aplicació obligatòria
marcat per la normativa de taxes de la Generalitat de Catalunya. Constatat que majoritàriament es
considera per part de la comissió de recerca de la UB que l’import d’aquesta taxa és desproporcionat, es
dona suport al VR de política científica de la UB i director de l’EDUB, per tal que aquest traslladi la opinió
de la comissió de recerca de la UB en aquest aspecte en els fòrums que ell cregui convenient per tal de
poder modificar l’import i aplicació d’aquesta taxa.
També informa el president que des del VR de Recerca s’està estudiant si hi ha alguna manera, des del
punt de vista administratiu, de cofinançar els contractes Juan de la Cierva per tal que el sou brut anual
d’aquests investigadors post-doctorals sigui com a mínim equiparable al que tenen la resta de contractes
post-doctorals.
S’informa també que en una segona fase de reforma de l’Estructura de la UB, hi ha la voluntat per part
del VR de política científica de d’estudiar la possibilitat de crear 4 o 5 escoles de doctorat diferenciades
entre elles per arees de coneixement, dins del si de la UB, donades les diferents dinàmiques que en
aquest moment coexisteixen dins d’una sola escola de doctorat. Es pretén així també poder augmentar la
dotació de personal dedicat a les tasques pròpies de l’escola de doctorat.
2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
S’aproven l’acta de la sessió del dia 29 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:
Dr. Wilmer Alonso Pardo: 3 vots favorables
Dr. Raúl Marcos Matamoros: 3 vots favorables
Dr. Alessandro Maccarrone Heredia: 3 vots favorables
Dra. Sara Teller Amado : 3 vots favorables
Dra. Mireia Mateu Santaeularia: 3 vots favorables
Dr. Luis Ricardo Lage Rodrigues: 3 vots favorables
Dr. Francesc Benítez Porras: 3 vots favorables
Dra. Irina Pavelescu: 3 vots favorables
Dr. David Palau Ortín: 3 vots favorables
Dr. Diego Villuendas Pellicero: 3 vots favorables
Dra. Isil Tekeli: 3 vots favorables
Dr. Andreu Sanuy Charles : 5 vots favorables
Dr. Luis Emerson Coy Romero : 0 vots favorables, 3 vots desfavorables
Dra. Marta Manzanares Altes: 1 vot favorable, 2 vots desfavorables
Dr. Enric Juan Rovira: 0 vots favorables, 3 vots desfavorables
Dr. Francisco Alarcón Oseguera : 2 vots favorables, 1 vot desfavorable
Dra. Ariadna Bartra Cisa: 3 vots favorables, 2 vots desfavorables
Dra. Beatriz del Moral Zamora: 2 vots favorables, 3 vots desfavorables
4. Torn obert de paraules

Es proposa una reunió de la Comissió de Doctorat de la Facultat de Física pel dia 30 de març 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

