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2005/05/25
12:00 h, biblioteca (204A) de l’edifici C3
Reunió de la secció
12:10 -- 12:35
Assistents:
Aguiló F, Fàbrega J, Garriga E, Gràcia X, Jiménez J, Martín P, Martín S,
Morillo P, Muñoz MC, Muñoz X, Ras A, Román N, Urbizu N
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Informe del director (anterior reunió: 2005/02/16)
Canvis en el personal de la secció:
* Javier Herranz ha llegit la tesi i ha marxat (maig).
Baixes laborals des de febrer
* Carlota Petit està de baixa des del 18 d’abril, per embaràs.
Cobreixen les seves classes J Gómez i E Garriga
Docència curs actual
Després de la darrera reunió es va acabar de modificar el repartiment
de docència, a causa dels canvis sobre els grups previstos inicialment.
La proposta definitiva va ser enviada el 18 de març.
Docència curs vinent
* ETSETB
Desapareix el Q0, i inclouen dins l’encàrrec l’optativa "Models
Aleatoris en l’Enginyeria de Telecomunicació" i l’ALE "Ciència i
Mètode".
Quedem amb una docència molt similar a la del curs actual.
* FME
Docència molt similar, amb una nova ALE: "Música i Matemàtiques".
El 18 de maig es va fer la reunió de repartiment de la docència.
Personal curs vinent
El servei de personal manté la contractació actual de la secció.
Surt a concurs una plaça d’ATP6, la que ara ocupa Carlota Petit.
ETSETB
23 de febrer
Eleccions a la Junta. Són elegits del departament:
J Fàbrega, X Gràcia, P Morillo, MC Muñoz, X Muñoz, M Breitman, S Martín.
16 de març
Eeleccions a la CP. Elegida Paz Morillo
Eleccions a la CAA. Elegit Narciso Roman.
Francesc Aguiló hi serà en representació directa del departament.
11 de maig
Junta de l’ETSETB extraordinària sobre avaluació i parcials equitatius.
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Elecció de director de secció
Hi ha diverses intervencions sobre el procediment de l’elecció. No hi
ha candidats a l’elecció. Preguntat sobre la qüestió, Xavier Gràcia es
mostra disposat a continuar en el càrrec durant un temps.
Es fa la votació amb el resultat següent:
Vots emesos: 13
en blanc: 1 vot
Xavier Gràcia: 11 vots
Pau Martín: 1 vot
Amb aquest resultat Xavier Gràcia continua en el càrrec de director de
secció.
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