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Document Pendent d’aprovació Junta d’Escola 06/04/17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú 

 
6 d’abril de 2017 

 



 
 
Esborrany acta de reunió de la Junta d’Escola Ordinària de l’EPSEVG 

 
Núm. de sessió: 3/2016 
Data: 22 de desembre de 2016 
Hora d’inici: 10.00 h.   
Hora d’acabament: 13.40h. 
Lloc: Sala de Juntes de l’EPSEVG 
 
Membres 

 
Assistents: 
Vila Martí, Frederic – PDI-A membre nat - President 
Raya Marcos, David – PAS membre nat -Secretari Acadèmic 
Alemany, Pilar – PAS 
Aliau Pons, Joan Josep – PDI-B membre nat 
Antonijuan Rull, Josefina – PDI-A 
Arnó Macià, Elisabet – PDI-A membre nat 
Baile Puig, Maite – PDI-A 
Blanqué Molina, Balduí – PDI-A membre nat 
Butí Papiol, Salvador – PDI-A membre nat 
Carbonell Ventura, Montserrat– PDI-A membre nat 
Castell Balaguer, Joan Vicent – PDI-B membre nat 
Díaz Boladeras, Marta – PDI-A membre nat 
Guasch Murillo, Daniel – PDI-A membre nat 
Hernández Gómez, Àngels – PDI-B 
Magnusson Morer, Ingrid PDI-B 
Martí Colom, Pau – PDI-B 
Martín Fuentes, Enric –PDI-A 
Martín Muñoz, Mario – PDI-A 
Massana Hugas, Imma – PDI-A membre nat 
Merenciano Saladrigues, Josep M.– PDI-B membre nat 
Miquel Masalles, Jaume – PDI-A 
Moreno Lupiañez, Manel – PDI-A 
Morillo Velázquez, Germán– PAS 
Papiol Vera, Emília – PDI-B membre nat 
Perat Benavides, Ignasi – PDI-A Membre nat 
Picas Barrachina, Josep Antón – PDI-A membre nat 
Prat Tasias, Jordi – PDI-B membre nat 
Quiñones Ruiz, José Miguel – PAS membre nat 
Raya Giner, Cristóbal – PDI-B 
Román Jiménez, José Antonio–PDI-B membre nat 
Ruiz Jové, Xavier – PAS 
Sánchez José, M. Antonia – PAS 
Simó Mezquita, Ester – PDI-A membre nat 
Sivatte Adroer, Maurici – PDI-A 
Solé Rovira, Joan – PDI-B membre nat 
Trullols Farreny, Enric – PDI-A 
Vilela López, Jennifer – Estudiant 
 
Excusats: 
Arribas Ortolà, Marc – Estudiant 
Casas Fernández, Bernardino – PDI-B 
Jurnet Bolarin, Alejandro – Estudiant   
Masip Bruin, Xavier – PDI-A membre nat 
Ponsa Asensio, Pere – PDI-A membre nat 
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Roset Calzada, Lourdes – PDI-A 
Zaragozá Monroig, Marisa – PDI-A 
 
Absents: 
Bordonaba Oliver, Cecília – Estudiant 
Català Roig, Neus – PDI-A 
Cirera Solé, Mar – Estudiant   
Esteve Cusiné, Jordi –PDI-A 
Font Mateu, Josep – PDI-A membre nat 
Montalvo Martín, Salvador – Estudiant   
Musté Rodríguez, Marta – PDI-B membre nat 
Ochoa Saenz, Francisco – Estudiant 
Prim Fajardo, Maria – Estudiant   
Reinón Cintas, Daniel – Estudiant 
Rodríguez Solá, Raul– PDI-A membre nat 
Serra Calderón, Sandra – Estudiant   
Sánchez López, Sergi – PDI-A 
Segalàs Coral, Jordi – PDI-A 
Ybern Carballo, Neus – PDI-B 
 
Convidats: 
Rivera Badillo, Mia 
Castany Tèrmens, Alba 
Rodríguez Álvarez, Mario 
Carmona Verdura, Natàlia 
Santamaría Artigas, Aitor 
Fathi González, Karim 
Strehlow, Rebekka 
 
Ordre del dia 

 
1) Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior de la Junta d’escola 

(19/07/2016). (DOC 1/3-2016).  
2) Informe del Director. (DOC 2/3-2016). 
3) Informació sobre el procediment de l'Encàrrec Docent. (DOC 3/3-2016). 
4) Aprovació de la memòria del Màster universitari en Estudis Avançats en Disseny-

Barcelona. (DOC 4/3-2016). 
5) Aprovació, si s’escau, de la unificació amb la FIB, dels crèdits del TFG (18) i dels 

crèdits optatius (42) dels nostres estudis de Grau en Enginyeria Informàtica. (DOC 
5/3-2016). 

6) Informació de la comissió d'economia i infraestructures (CEI), celebrada el 
15/12/2016. 

7) Informació sobre l'elaboració de la proposta de reavaluació pel curs 2017-18. 
8) Afers de tràmit. 

9) Torn obert d’intervencions. 
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Desenvolupament de la sessió 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (DOC 1/3-2016). 

 
S’aprova l’acta ordinària del 19 de juliol, amb les correccions de Marta Díaz i 
l’esmena presentada pel professor Ignasi Perat. 
 

2. Informe Director. 
 
Frederic Vilà, director – Explica fent un breu resum, el document del seu informe. 
 
Torn obert de paraules: 
Enric Martín, opina que no és encertat oferir 100 places al Grau de Disseny. 
Marta Díaz, creu que seria positiu fer reunions amb caps de secció i caps de 
serveis per saber quines tasques fa cadascú. 
De cara al tancament de Nadal, demana que no s’apaguin els llums abans d’hora, 
a la tarda del divendres abans de començar el període de vacances. 
 
Frederic Vilà respon a Enric Martín que si reduïm places, fem pujar la nota de tall.  
Aprofita per a fer crida a participar a les comissions de titulació. 
José Miguel Quiñones, explica a Marta Díaz que es faran reunions quan s’omplin 
les places de PAS, que actualment hi ha vacants. 
Pel que fa a l’horari, comenta que es respectaran els horaris de tancament. 
 

3. Informació sobre el procediment de l'Encàrrec Docent. (DOC 3/3-2016). 
 
José Antonio Román informa sobre el procediment. 
Enric Trullols, sol·licita que consti en acta, el rebuig de començar un Màster a cost 
zero. 
Frederic Vilà manifesta que ho comparteix totalment però que ara mateix no hi ha 
més opció que fer-ho d’aquesta forma. 
 

4. Aprovació de la memòria del Màster universitari en Estudis Avançats en 
Disseny-Barcelona. (DOC 4/3-2016). 
 
Frederic Vilà explica que la memòria està aprovada al Consell de Govern, però que 
cal que s’aprovi també a aquesta Junta d’Escola. Una vegada aprovada, hi haurà 
un coordinador que en aquest cas serà de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, 
però que cada itinerari a la vegada tindrà el seu propi coordinador, i en el nostre 
cas és l’Enric Trullols.  
Aquest, serà nomenat a la propera Comissió Permanent. 
José Antonio Román, afegeix que pel que fa al nom del Màster, El Servei de 
Llengües i Terminologia ha fet correcció i serà literal del castellà, sent el que 
apareix a la memòria. 
Manel Moreno pregunta el preu i el nombre de places que s’oferiran. 
Frederic Vilà respon que el preu serà el púbic de màster i que s’oferiran 75 places. 
 
Marta Díaz: demana si per cursar la part comú, els estudiants s’han de traslladar 
de centre a centre en funció de l’assignatura. 
Enric Trullols especifica que es farà matrícula única, per tant l’estudiant tria de què 
es matricula i per tant, la línia que vol fer. 
La matrícula serà telemàtica i encara no està decidit on es farà la part comuna.  
S’aprova per consens. 
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5. Aprovació, si s’escau, de la unificació amb la FIB, dels crèdits del TFG (18) i 
dels crèdits optatius (42) dels nostres estudis de Grau en Enginyeria 
Informàtica. (DOC 5/3-2016). 
 
S’aprova per consens. 
 
 

6. Informació de la comissió d'economia i infraestructures (CEI), celebrada el 
15/12/2016. 
 
Frederic Vilà presenta a Daniel Guasch com a sotsdirector d’Infraestructures de 
Campus i li cedeix la paraula. 
Daniel Guasch es presenta i explica la seva voluntat de fer una anàlisi de la 
situació del Campus a nivell d’infraestructures per tal de posar-se a treballar. 
Maite Baile demana que això es faci a la major brevetat possible ja el temps passa 
ràpid i després no es fan els canvis.  
 
Daniel Guasch informa que la seva intenció és conèixer l’estat del Campus entre 
gener i febrer, per poder debatre amb coneixement, i de cara al juliol poder fer els 
canvis oportuns. 
 

7. Informació sobre l'elaboració de la proposta de reavaluació pel curs 2017-18. 
 
José Antonio Román explica el que diu la normativa UPC al respecte.  
 
Enric Martín manifesta desacord i diu que si es fa, que sigui amb molts 
condicionants. 
S’ha de premiar la qualitat. 
 
Enric Trullos: creu que si no s’ofereix reavaluació s’està en desavantatge respecte 
la majoria de centres. 
Pregunta si es pot fer a setembre però José Antonio Román li diu que la normativa 
UPC diu que llavors ja es consideraria que és el curs següent i no pot ser. 
 
Josep Maria Merenciano opina que primer s’ha de decidir si reavaluació, si o no. 
Ell creu que és anar en contra el sistema actual, Bolonya. 
S’ha d’aconseguir que els alumnes treballin, aprenguin i cal saber quin mecanisme 
d’avaluació és útil per veure perquè no s’ha adquirit el coneixement. Millor això que 
augmentar el nombre d’exàmens o d’aprovats. 
 
Demana que es plantegi quin és l’objectiu: que els alumnes aprovin o si han 
adquirit els coneixements. I llavors veure quins mecanismes tenim per avaluar. 
Segons ell, les preguntes a fer-se són: com avaluem? i què avaluem? 
 
Maurici Sivatte, demana que es decideixi a la Junta d’Escola i no en la Comissió 
Permanent. 
 
Frederic Vilà, respon: 
La reavalució no creu que baixi la qualitat, és equiparable a la compensació, i dóna 
una altra oportunitat sense pagar més. 
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Jennifer Vilela, aporta que no creu que hi hagi menys qualitat perquè la persona ha 
d’aprovar la mateixa matèria. 
És del parer que el tema econòmic pot ser un motiu pel qual els estudiants triïn 
anar a Barcelona, enlloc de quedar-se a l’EPSEVG. 
 
Rebekka Strehlow creu que tenir més temps pot ajudar, que hi ha gent que no ha 
fet batxillerat que els aniria bé tenir aquest temps. 
 
Enric Trullols creu també que s’ha de passar per Junta d’Escola, la decisió tot i que 
la normativa digui que amb la Comissió Permanent és suficient. 
 
Maite Baile comenta la importància de treballar eficaçment, més que d’invertir 
moltes hores a la Biblioteca. 
 
Jaume Miquel, creu que la opinió dels estudiants és molt important si es tira 
endavant la reavaluació. 
 
Manel Moreno, creu que la reavaluació va en contra de l’avaluació continuada. I 
que si es fa, hem de considerar conservar les compensacions. 
També creu que el tema del preu de matrícula s’ha de tractar amb la Generalitat 
perquè el de les Universitats Catalanes és el més alt d’Espanya. 
Jose Antonio Román: diu que la Comissió de Coordinació Docent es va mostrar 
favorable a l’acord.  
Opina que s’aprèn més a la reavaluació que fent servir les compensables. 
 
Frederic Vilà aclareix que el que es volia era obrir el debat i que aquestes opinions 
serviran per prendre decisions, i seguir el treball. 
 
 
 

8. Afers de tràmit. 
 
Es comenta el document de Balduí Blanqué (Veure el document de l’Annex 1 
d’aquesta acta) 
Juanjo Aliau, mostra el seu acord amb Balduí Blanqué pel que fa a la col·laboració 
del PDI als projectes multidisciplinars i convida als professors a compartir els seus 
coneixements. 
Marta Diaz es compromet a oferir ajut i formació en el tema de marketing. 
 
S’acorda programar una trobada amb la gerent i els caps de secció 
 
 

9. Torn obert d’intervencions. 
 
Ester Simó, vol saber on es prendrà la decisió sobre la reavaluació.  
Pilar Alemany, com a representant del PAS a la Junta d’Escola, trasllada una 
pregunta que li han fet. S’adreça a Frederic Vilà i li diu que respecte a la seva 
afirmació de que tenia la solució al tema de l’atenció telefònica al SIAE, hi ha gent 
que vol saber com es gestionarà. 
Manel Moreno, creu que com a Junta d’Escola, han de posicionar-se i manifestar el 
rebuig als preus de matrícula que es fan pagar a l’alumnat. 
Germán Morillo, reivindica la participació del PAS als equips de motor. 
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També li agradaria saber com es pot saber si hi ha resultats de les activitats de 
promoció, vol saber si es mesuren les conseqüències de les accions de promoció. 
 
Respon Frederic Vilà: 
A Ester Simó, que s’ha de decidir, però que segurament la forma serà ratificant a la 
Junta d’Escola el que es treballi  a la Comissió Permanent. 
A Pilar Alemany li comenta que no és el lloc de fer aquesta pregunta, li pregunta si 
ella estaria disposada a agafar el telèfon i ella respon que si, que ella, ja ha dit a 
l’Administrador que farà les tasques que se li encomanin. 
Demana que es faci moció amb la proposta de Manel Moreno. 
Comenta a Germán que a l’informe del Director s’agraeix al PAS el treball que 
realitza. 
Joan Vicent Castell li diu a Germán que és molt difícil valorar l’impacte de la 
promoció, però demana que no ens la qüestionem perquè la necessitem. 
 
 
 

 
 
 
 
 
S’aixeca la sessió a les 13.40h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
El Secretari Acadèmic   Vist i plau 
  El President,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
David Raya Marcos   Frederic Vilà Martí 
_____________________________________________________________________ 
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