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1. Introducció 
 

L’article 24 del Reglament d’organització i funcionament de la Facultat de Nàutica 
de Barcelona (Acord núm. 116/2013 del Consell de Govern), preveu que el degà 
elabora l’informe anual de gestió de l’FNB que ha de ser sancionat per la Junta de 
Facultat. 

 

L’informe de gestió no pretén ser el recopilatori de l’activitat de la Facultat de 
Nàutica de Barcelona, que ja es reflexa en la memòria anual del centre, sinó la 
rendició de comptes de l’activitat institucional desenvolupada. 

 

 

2. L’Equip Directiu 
 

L’any 2019 començà amb el següent Equip Directiu: 

Degà: Agustí Martin i Mallofré 

Vicedegana Cap d’Estudis : Montserrat Vela del Olmo 

Vicedegà de Relacions Internacionals i Recerca: Manel Grifoll Colls 

Vicedegana de Planificació Estratègica i Qualitat: Mª Rosa Fernández Cantí  

Vicedegà de Promoció i Relacions Institucionals: Juan Antonio Moreno Martínez  

Secretari Acadèmic: Ramon Grau Mur 

Administradora: Anna Xalabarder Voltas 

 

L’any 2019 ha estat un any especial per la nostra facultat, doncs hem celebrat els 
250 anys de la seva fundació. L'any 1769 Sinibald Mas i Gas va proposar a la Junta 
de Comerç de Barcelona la creació d'una escola nàutica que havia de preparar els 
professionals per donar resposta a un creixent comerç amb les Amèriques. Entre 
aquest moment i el present, hi ha una història digna de ser recordada, especialment 
perquè representa i garanteix un present dinàmic i de prestigi, i augura un futur 
encara millor. És per això que la Facultat de Nàutica de Barcelona amb la 
col·laboració i la complicitat de totes les persones i institucions que han volgut 
sumar-se a aquesta celebració, s´han realitzat durant aquest any 2019 més de 
quaranta activitats acadèmiques, culturals, lúdiques i esportives. 

 

La FNB ha rebut de diferents organismes públics i privats distincions i plaques 
commemoratives destacant la Creu de Sant Jordi, les plaques de la Cambra de 
Comerç de Barcelona, del Museu Marítim de Barcelona, del Port de Barcelona, dels 
Transitaris de Barcelona, dels Consignataris de Barcelona, del Pràctics de Barcelona 
i del Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Barcelona. També l’Ajuntament de 
Barcelona ens va atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Científic, quedant pendent l’acte 
del seu lliurament. 
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El tarannà de la Facultat de Nàutica de Barcelona segueix amb els seus reptes per 
aconseguir la seva millora continua, sent els més importants: 

 

 Donar continuïtat al seu Pla Estratègic, enfortint els llaços amb les entitats 
externes. 

 Seguiment de la implantació del Màster Universitari en Enginyeria Naval i 
Oceànica (MUENO). 

 Seguiment dels Màsters semi-presencials: Màster universitari en Nàutica i 
Gestió del Transport Marítim i el Màster Universitari en Gestió i Operació 
d’Instal·lacions energètiques Marítimes. Planificació de la visita de la AQU 
(Agència de la Qualitat Universitària) per realitzar la visita d'acreditació. 

 Continuar treballant per fer els estudis més atractius i de qualitat, si cal 
buscant noves fórmules 

 Aconseguir una millor internacionalització dels nostres estudis, augmentant 
el nombre d’acords signats amb institucions d’altres països, ja siguin 
Erasmus, dobles titulacions, etc. 

 Aconseguir la màxima interacció entre la Facultat de Nàutica, empreses i 
organismes del sector marítim-portuari. El 8 d’octubre de 2019 la Facultat 
de Nàutica va entrar a formar part del “Comitè de Benestar del Port de 
Barcelona”. 

 Treballar per la millora de la qualitat fent un seguiment dels objectius i 
indicadors 

 Treballar conjuntament amb les altres escoles de nàutica de l’Estat per 
aconseguir les millores normatives relatives a les titulacions professionals 

 Es va realitzar el primer curs del Forma’t al Port amb l'Escola Europea 
Intermodal Transport per tal que els estudiants dels tres graus. 

 

 

3. Vicedeganat Cap d’Estudis 
 
BLOC 1: TITULACIONS I ESTUDIS 

 
Estudi	de	les	competències	SCTW	i	Cursos	d’especialitat	

 

Hem fet l’estudi de les competències SCTW per tenir clar quines s’havien d’incloure 
i en quines assignatures per tal que els nostres estudiants les assoleixin totes.  

‐ Estudi de les competències SCTW per a les nostres titulacions i revisió de les 
taules. 

‐ Estudi i modificació de les fitxes de les assignatures per assolir les 
competències. 

‐ Estudi dels cursos d’especialitat i els certificats que assoleixen els estudiants 
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a l’aprovar assignatures (encara per acabar i modificar). 

 
Seguiment	dels	Màsters	semipresencials:	

 

Durant aquest any hem fet un seguiment especial del Màster en Nàutica i Gestió 
del Transport Marítim i del Màster en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques 
Marítimes per dues raons: 

1. Consolidar la impartició semipresencial d’aquestes dues titulacions 
començada durant el curs 2018/2019. 

2. Començar a preparar l’acreditació d’aquests Màsters per part de l’AQU 
que tindrà lloc a la primavera de 2020. 

 

En aquest sentit les accions fetes per a professors/res i estudiants han estat: 

‐ Reunions amb professors per al seguiment de les classes: Dimecres 30 de 
gener de 2019.  

‐ Aprovació de la fitxa de seguiment de cada assignatura amb distribució 
setmanal de les tasques a realitzar per part dels/ de les  estudiants. 

‐ Valoració per part del professorat, de les setmanes presencials: abril de 
2019, maig de 2019. 

‐ Valoració, per part de l’estudiantat, del curs i la impartició semipresencial 
dels ensenyaments: Al gener de 2019 de forma telemàtica i al juny de 2019 
responent a l’enquesta, majoritàriament de forma presencial. Extracció dels 
resultats de l’enquesta. 

‐ Estudi de les guies docents (amb ajuda de la becària Aina Ballesté) i 
modificació per part dels/ de les  professors/es per adequar-les a la memòria 
VERIFICA de les titulacions i per implementar les competències SCTW que 
són imprescindibles. 

‐ Recopilació de possibles canvis a fer en les assignatures de cara a preparar 
un MODIFICA de les titulacions. 

 
Modificació	Normativa	de	complements	per	cursar	els	Màsters	de	la	FNB:		

 

MUNGTM: Se solicita modificar la memoria de verificación en los siguientes 
términos: 

- Eliminando los complementos de formación a los estudiantes que provengan 
de la Diplomatura en Navegación Marítima por no ser un requisito de la 
Normativa Académica de los estudios de grado y de máster actual. 

- Autorizando a poder reconocer un máximo de 15 ECTS en el sistema de 
transferencia y reconocimiento de créditos en los créditos cursados en Títulos 
Propios. 

Aprovada al Consell de Govern el dia 24 de maig de 2019. 
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MUGOIEM: Se solicita modificar la memoria de verificación en los siguientes 
términos: 

- Eliminando los complementos de formación a los estudiantes que provengan 
de la Diplomatura en Máquinas Navales por no ser un requisito de la Normativa 
Académica de los estudios de grado y de máster actual. 

- Eliminando los complementos de formación a los estudiantes que provengan 
de la Ingeniería Técnica Naval, especialidad en Propulsión y Servicios del Buque. 

- Autorizando a poder reconocer un máximo de 15 ECTS en el sistema de 
transferencia y reconocimiento de créditos en los créditos cursados en Títulos 
Propios. 

Aprovada al Consell de Govern el dia 24 de maig de 2019. 

 

MUENO: Se solicita modificar la memoria de verificación en los siguientes términos: 

- Eliminando los complementos de formación a los estudiantes que provengan 
de la  Ingeniería Técnica Naval, especialidad en Propulsión y Servicios del Buque 
por no ser un requisito de la Normativa Académica de los estudios de grado y de 
máster actual. 

- Autorizando a poder reconocer un máximo de 15 ECTS en el sistema de 
transferencia y reconocimiento de créditos en los créditos cursados en Títulos 
Propios. 

 
Elaboració	de	la	fitxa	de	pràctiques	(Abril‐Maig	2019)	

 

Com a demanda de la DGMM i seguint les seves indicacions, s’ha elaborat una fitxa 
per explicitar totes les pràctiques que es realitzen en els estudis de la FNB, amb 
especial cura de les pràctiques necessàries per assolir les competències SCTW .  

 

Per cada assignatura cal determinar el nombre de pràctiques, l’objectiu de les 
mateixes i percentatge de la nota de pràctiques a la qualificació final de 
l’assignatura. I, per a cadascuna de les pràctiques cal indicar el nom de la mateixa, 
el professor responsable, el lloc de realització, el material utilitzat, l’objectiu i 
l’avaluació.  

 

Seguint tanmateix les demandes de la DGMM va caldre fer un informe de 
pràctiques externes per solucionar problemes existents i dificultats en 
l’avaluació. (Abril 2019) 

 

 
Modificació	 de	 la	 normativa	 dels	 Treballs	 Final	 de	 Grau	 i	Màster	 	 i	 de	 la	 fitxa	
d’avaluació	(Maig	i	Juliol	de	2019)	

 

https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/Acord%20JF%2001%20-
%202019%20-
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%20Modificaci%C3%B3%20de%20la%20Normativa%20de%20TFG.pdf 

 

https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/secretaria/Fitxa%20avaluaci%C3%B3
%20nova.pdf 

 
Aprovació,	per	part	de	la	Junta	de	Facultat	de	l’encàrrec	docent	als	departaments	
per	al	curs	2019/20		(Maig	2019	)	

 

https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/docs/Acord%20JF%2004%20-
%202019%20-%20Enc%C3%A0rrec%20docent%20FNB%20Assignatures.pdf 

 

 
BLOC 2: ESTUDIANTS  

 
Pla	d’acollida		

 

Jornada d’acollida als nous estudiants de Grau (12 de setembre de 2019). 

 
Pla	d’acció	tutorial		

 

Davant de la necessitat de la tutorització dels nous estudiants de Grau i Màster 
hem realitzat les següents accions: 

‐  Crida a tots els professors de la FNB  per ser tutors. Hi ha hagut 22 
respostes. 

‐ Reunió de tot els professors-tutors el dia 25 de setembre de 2019 per 
conèixer-nos i compartir estratègies d’actuació. 

‐ Realització d’una proposta de presentació comuna per als nous estudiants 
tutoritzats.  Continguts: Normativa bàsica (fase inicial, compensacions, ...), 
com cercar informació a la pàgina web, presentació de la delegació 
d’estudiants, altres activitats a la FNB (sortides a vela, ...), representació 
d’estudiants (Junta de Facultat, Comissió Permanent, Claustre, ...), recordar 
la dedicació d’hores necessàries als estudis, etc. 

 
Trobada	amb	els	representants	dels	estudiants	de	la	Facultat	

 

5 d’abril de 2019- Reunió per a la preparació del sopar de Gala amb la Delegació 
d’estudiants. 

29 de maig de 2019- Reunió delegats/des i representants de la FNB. 

 
Padrins	
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A partir dels comentaris exposats pels/per les estudiants a la reunió del dia 29 de 
maig va sortir la idea de la figura del padrí/na per l’estudiantat de nou accés. Aquest 
curs 2019/20 s’ha posat en marxa l’acció i esperem repetir l’experiència el proper 
curs amb algunes variacions. 

 

Es va proposar als estudiants, en un missatge el dia 8 de juliol de 2019 que totes 
els estudiants de tercer (matriculats en alguna assignatura de Q5) fossin padrins. 
Al final han estat: 

 23 padrins/nes al GNTM 

 27 padrins/nes al GESTN 

 21 padrins/nes del GTM 

Cada padrí/na té entre un i tres fillols. 

 

Dos padrins/nes de cada titulació assumeixen el rol de delegats/des de la classe 
durant el primer quadrimestre o fins que els mateixos estudiants es coneguin prou 
per votar-ne un/a delegat/ada. En alguns casos han organitzat el grup de WhatsApp 
de la classe. 

 

Vam fer una primera reunió el dia 12 de setembre de 2019 amb els padrins. Caldrà 
fer la valoració de la tasca. 

 
Promoció,	Salons,	Jornades	de	Portes	Obertes	i	Presentació	

 

‐ Reunions amb els responsables de Promoció de la UPC: 5 de juliol de 2019 
(Sala de Juntes del Rectorat), 18 de juliol de 2019-Acte d’agraïment (Sala 
d’actes d’edificació),  30 d’octubre de 2019 (Sala de Juntes del Rectorat). 

‐ Saló de l’Ensenyament: 22 i 23 de març de 2019. 

‐ Saló de Màsters i Postgraus Futura: 23 de març de 2019. 

‐ Saló Nàutic: 11 i 12 d’octubre de 2019. 

‐ Jornades de portes obertes de Grau: Dimecres 13 de febrer  i 24 d’abril de 
2019 (sala Sinibald). 

‐ Jornada de presentació de Màsters: 27 de març de 2019 a les 12h (sala 
Sinibald). 

‐ Xerrada informativa TFG/TFM: 27 de febrer de 2019 a les 12h (sala Sinibald). 

‐ Visita de promoció als/les estudiants de 2n. Batxillerat al centre RAMAR de 
Sabadell (juntament amb el professor Santiago Ordás): 18 de març de 2019. 

 
Activitat	Forma’t	al	port		per	als	estudiants	de	Q1	

 

La FNB va firmar en febrer de 2019 un conveni amb l'Escola Europea de Short Sea 
Shipping per impulsar l'activitat formativa "Forma't al port". El conjunt d'aquest 
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programa consta, en una primera fase, d’una activitat de dos dies de xerrades i 
visites al port de Barcelona.  Està adreçada, especialment, als estudiants de primer 
de les tres titulacions de grau. 

 

Aquesta activitat es va desenvolupar en dos grups. El primer, format essencialment 
per estudiants del grau de Nàutica, que es va realitzar els dies 3 i 4 d'abril de 2019 
i el segon, adreçat als estudiants de Sistemes i Marina, els dies 10 i 11 d'abril de 
2019. El nombre de participants va ser de  53 estudiants al primer grup  i 56 al 
segon. 

 

Després de la valoració de l’activitat per part de l’equip, vam canviar algunes de 
les visites/xerrades als estudiants depenent de la titulació de cara a la sessió del 
proper curs a la primavera de 2020. 

 
Actes	puntuals	

 

‐ Reunió amb la vicerectora d’estudiants Núria Garrido: 3 d’abril de 2019 

‐ Entrevista al rectorat al candidat major de 40 anys per començar els estudis 
de Nàutica: 8 de maig de 2019. 

‐ Missatges d’advertiment de còpia als estudiants segons demanda dels 
professors. 

‐ Missatges animant als estudiants a apuntar-se als nostres Màsters: 9 de juliol  
de 2019 

‐ Reunió a Cadis, juntament amb la Vicedegana de Qualitat, amb els 
representants de les Escoles de Nàutica de l’Estat Espanyol: 17 al 19 de juny 
de 2019.  

 

La reunió va tractar sobre la titulació acadèmica i/o professional que havien de tenir 
els professors de les diferents assignatures dels graus de Nàutica i Transport 
Marítim i Tecnologies Marines amb  competències SCTW. 

 

‐ Reunió, en representació del degà, amb el Clúster Nàutic. Maritime Point: 20 
de novembre de 2019. 

 

 

4. Vicedeganat Relacions Internacionals i Recerca 
 

Des de l'àrea de mobilitat i relacions internacionals hem continuat amb l'estratègia 
d'internacionalitzar la Facultat. Hem ampliat el nombre de convenis bilateral dins 
el programa Erasmus+. Actualment disposem de 25 convenis amb diferents 
universitats europees i 1 conveni amb Sud-amèrica. Això permet que tots els 
estudiants que ho vulguin puguin realitzar una part dels seus estudis a l'estranger. 
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Durant el curs 18/19 han participat 20 estudiants de mobilitat «outgoing» i 6 
estudiants «incoming» del programa Erasmus i Smile, i finalment 1 estudiant dins 
el programa SICUE. Durant aquest curs també hem acollit 7 estades docents de 
professors d’altres universitats en el marc del programa K-103 de la Unió Europea.  

 

També hem iniciat un procés d’agermanant amb la Facultat Marítima Hydra (Grècia) 
que hauria de culminar amb la opció que els estudiants de la Facultat participin en 
el seu programa de pràctiques en vaixells.  

 

També hem consolidat el conveni de mobilitat dins el Doble Màster d'Enginyeria 
Naval i Oceànica amb la Universitat de Ningbo amb la participació de 3 estudiants 
de Ningbo. 

 

Per altra banda hem participat en els òrgans de govern de la IAMU com a universitat 
fundadora. En particular hem assistit a l’Assemblea Anual de la IAMU celebrada el 
Novembre de 2019 a Tokio (Japó). També hem donat suport i comunicació de 
diferents convocatòries de recerca que hem cregut interessant per a la comunitat 
de la FNB (Plans Nacionals, convocatòries de recerca IAMU, etc.) així com altra 
informació de l’àmbit científic. 

 

També hem iniciat el conveni de mobilitat dins el Doble Màster d'Enginyeria Naval i 
Oceànica amb la Universitat de Ningbo. Aquest curs hi han participat 3 estudiants 
de Ningbo. 

 

Aquest curs també s'ha organitzat el International Executive Board (Abril) i la 19à 
Assemblea General (Octubre) de la IAMU. Aquests esdeveniments han estat 
possible gràcies a la implicació de tots els col·lectius de la Facultat i ha permès 
donar prestigi a la institució en el camp marítim. L'èxit del esdevenint és va traduir 
en una assistència de més de 300 inscrits de diferents parts del món. Durant tres 
dies es van presentar 48 ponències orals i 3 ponències plenàries a part de diferents 
reunions realitzades al edifici de la Facultat i el World Trade Center. Les xerrades 
tècniques va donar lloc a un Llibre de Proceedings indexat a les bases de dades 
científiques SCOPUS i Web of Science. Amb posterioritat a l'esdeveniment el 
secretariat de la IAMU va felicitar a la Facultat per l'èxit en la organització. 

 

 

5. Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat 
 
Pla Estratègic 

 

L’Informe de Seguiment del Pla Estratègic 2019 va ser aprovat en la Junta de 
Facultat del dia 18/12/2019 (Acord JF 11-19), 

 https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/docs/Acord%20JF%20%2011%20-
%2019%20%20-
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%20%20Informe%20Anual%20Qualitat%20%20FNB%202019.pdf 

 

Al llarg de l’any 2019 s’han portat a terme quatre reunions de responsables del Pla 
Estratègic, els dies 10/04/19, 26/06/19, 09/10/19 i 11/12/19. 

 

El percentatge d’execució dels diferents objectius estratègics varia entre el 10% i 
el 50%.  S’ha afegit un nou Objectiu Estratègic, l’OE 2.6 Potenciar la participació 
dels estudiants a les activitats de l’FNB.  Destaquem com a accions el disseny del 
Pla de Comunicació de l’FNB i la creació del Consell Assessor Extern. 

 

L’FNB ha estat la seu de la VI Jornada d'Igualtat de la UPC – Connectem Rumbs el 
06/02/19 (https://igualtat.upc.edu/ca/esdeveniments/jornades-igualtat/vi-
jornada-digualtat). 

 

L’FNB també ha estat la seu de la 8ª Jornada Anual UPC Alumni "UPC Spirit" el 
04/07/19 (https://alumni.upc.edu/es/comunidad/copy_of_7a-jornada-anual-upc-
alumni-upc-spirit) 

 

 
Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ) 

 

El 2019 s’han revisat i actualitzat el Pla d’Acollida i el Procés 280.3.2 de Suport i 
orientació a l’estudiantat amb la inclusió dels estudiants padrins.  També, a 
requeriment de la DGMM, s’han fet canvis en els procediments de docència amb 
simuladors (PG-3.3/ED-04) i de gestió i organització dels cursos d’especialitat 
interns (PG-3.8/ED-01) i externs (PG-3.8/ED-02).  S’ha suprimit el procediment 
PG-3.3/ED-04 de control de l’assistència docent. 

 

El detall dels canvis realitzats al SAIQ es pot consultar a l’Informe de Qualitat 2019 
disponible a l’apartat Facultat > Qualitat > Evidències i indicadors del SAIQ de la 
web de l’FNB.  El SAIQ actualitzat es pot consultar a l’apartat Facultat > Qualitat > 
Processos del SAIQ de la web de l’FNB. 

 

La Revisió del SAIQ va ser aprovada en la Junta de Facultat del dia 18/12/2019 
(Acord JF 11-19), 

 https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/docs/Acord%20JF%20%2011%20-
%2019%20%20-
%20%20Informe%20Anual%20Qualitat%20%20FNB%202019.pdf 

 
Accions	de	millora	

 

Pel que fa a les accions de millora de la qualitat dels TFGs,  
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 S’ha actualitzat la Fitxa d’Avaluació dels TFG i TFM. 

 

 S’ha portat a terme la segona edició del Concurs de pòsters de TFG/TFM 
coincidint amb la segona Jornada de Portes Obertes, el 24/04/19.  
(https://www.fnb.upc.edu/content/vota-el-millor-p%C3%B3ster-de-tfgm-
2019) 

 
Formació	

 

El 2019 l’ICE ha portat a terme a les instal·lacions de la Facultat de Nàutica els 
següents cursos: 

 

 “Recursos per arribar a acords en els conflictes dels equips de treball (FNB)” 
(19.02.19-05.03.19) 

 

 “Coaching per a professorat universitari que imparteix docència en anglès 
(FNB)” (09.05.19-28.06.19) 

 
Auditories externes 

 

La visita de manteniment de la certificació ISO 9001:2015 va tenir lloc el 11/11/19.  
A l’informe no s’indiquen no conformitats, no s'han detectat àrees que requereixin 
una atenció especial per part de la Direcció i no s’ha plantejat cap observació.  El 
certificat té validesa fins el 31/12/21. 

 

El 06/03/19 i el 23/05/19 l’FNB va rebre la visita de la Capitania Marítima de 
Barcelona per tal de comprovar el resultat de les accions realitzades a la Facultat 
arrel de l’auditoria d’EMSA del 2016.  Com a resultat d’aquestes reunions s’ha 
realitzat una revisió de les competències SCTW de diverses assignatures i cursos 
d’especialitat. 

 

 
Seguiment i acreditació de titulacions 

 
Informe	de	Seguiment	del	Centre	

 

L’Informe de Seguiment del Centre corresponent al 2019 es va aprovar en Junta 
de Facultat ordinària el dia 18/12/19 (Acord JF 10-19) 

https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/docs/Acord%20JF%20%2010%20-
%2019%20%20-
%20%20Aprovaci%C3%B3%20de%20l'Informe%20de%20Seguiment%20del%2
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0Centre%20FNB%20Desembre%202019.pdf 

 
Procés	d’acreditació	dels	màsters	semipresencials	

 

El Comitè d’Avaluació Interna (CAI) per a l’acreditació del Màster en Gestió i 
Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes i el Màster en Navegació i Gestió 
del Transport Marítim va ser aprovat per Junta de Facultat el 13/11/19 (Acord JF 
07-19), Acord JF 07-19 - Creació i composició del Comitè d'avaluació intern 

 

 

6. Vicedeganat de Promoció i Relacions Institucionals 
 

Durant el 2019 aquestes han estat les principals activitats portades a terme per 
aquest vicedeganat: 

Trobades, fires i salons d'orientació universitària als quals s'ha assistit (sense 
comptar Saló Ensenyament, excepte CITM i aquelles escoles i/o facultats que hagin 
estat amb un estand diferent al general de la UPC): 

 Fira INICIA'T a Badalona. Del 24 al 27 de maig de 2019. La Fira de la Nàutica 
i els seus oficis 

 Saló Nàutic de Barcelona. Estand de la FNB. Del 10 al 14 d'octubre de 2019 

 
Jornades de Portes obertes 

 I Jornada 13 de febrer 2019 

 II Jornada 6 d’abril 2019 

 
Visites a centres de secundaria 

 Institut Ramar de Sabadell 25 de Març 2019 

 
Visites a l’FNB 

 Escola Nàutic Pesquera Ametlla de Mar 25 d’abril  2019 
 Institut Nàutica de Barcelona (Simuladors i Planetari) 21 febrer 2019 

 
Divulgació tecnològica 

 INS Miquel i Bosch i Jover. Artés. 22 de gener 2019 

 
Altres 

 Participació al 48h Open House Barcelona, el 27 y 28 d’octubre de 2019 
(Festival d'arquitectura per a la divulgació del patrimoni arquitectònic de 
la ciutat de Barcelona). 

 Visites varies d’associacions. 
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7. Secretari Acadèmic 
 

Durant l’any 2019 el Secretari acadèmic ha convocat les sessions corresponents 
dels òrgans col·legiats per i ha organitzar els processos electorals dels òrgans 
col·legiats i unipersonals del centre docent, d’acord amb el que preveu el Reglament 
electoral de la UPC. 

 

Ha donat fe dels acords i resolucions dels òrgans de govern del centre docent, 
redactant i custodiant els enregistraments de les reunions dels òrgans col·legiats 
que li corresponguin. 

 

Mitjançant les aplicacions informàtiques (pàgina web) ha garantit la difusió i la 
publicitat dels acords, resolucions, reglaments i la resta de normes generals de 
funcionament institucional entre els membres de la comunitat del centre docent. 

 

Ha expedit certificacions de consultes, dictàmens i acords aprovats i ha elaborat la 
memòria anual del centre docent. 

 

 

8. Personal i organització 
 
Personal 

 

Continuïtat del suport temporal de Felipa Garcia-Roco, del Servei de Suport a la 
Gestió de la UPC, a Consergeria pels matins, per cobrir la baixa de llarga durada 
de José Luis Becerra. 

 

Jubilació de Gaspar Albert, que havia estat responsable de Consergeria. El seu lloc 
ja va ser cobert per concurs, que va guanyar la Mercè Borao. 

 

Suport temporal de Lorena González, del Servei de Suport a la Gestió de la UPC, 
per reforçar la unitat de Gestió Econòmica. 

 

Suport temporal de Marta Quílez, del Servei de Suport a la Gestió de la UPC, per 
reforçar la unitat de Gestió Econòmica. 

 

Incorporació de la Marta Mach com a auxiliar administrativa interina (escala C2) a 
Gestió Econòmica. 
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Incorporació de Norbert Gelardo com a nou tècnic de taller i laboratori a l'Espai Vela 
de l'FNB, cobrint la vacant que va deixar en David Albiol amb motiu de la seva 
jubilació. 

 

Suport temporal de Jordi Soto, del Servei de Suport a la Gestió de la UPC, com a 
auxiliar de serveis a la Consergeria de l'FNB, en horari de tardes, per reforçar 
temporalment el servei de recepció. 

 
Economia 

 

Els acords de la Comissió Permanent relacionats amb la gestió econòmica són els 
següents: 

 Acord 002-19 Convocatòria d'ajuts per a la millora d'equipaments docents i 
infraestructures de l'FNB 2019 (sessió ordinària CP 27-03- 2019) 

 Acord 003-19 Convocatòria d'ajuts per a la realització de TFG i TFM 
innovadors 2019 (sessió ordinària CP 27-03-2019) 

 Acord 006-19 Resolució de la convocatòria d'ajuts per a la millora 
d'equipaments docents i infraestructures de l'FNB 2019 (sessió ordinària CP 
11-06-2019) 

 Acord 008-
19 Resolució de la convocatòria d’ajuts a la millora docent impulsada per 
l’ICE (sessió extraordinària CP 25-09-2019) 

 Acord 009-19 
Resolució de la convocatòria d’ajuts per la realització de TFG i TFM 
innovadors, any 2019 (sessió extraordinària CP 25-09-2019) 

 

Es poden consultar a la intranet FNB: 
https://www.fnb.upc.edu/intranet/acordscomissio/2019 

 

Els acords de la Junta de Facultat relacionats amb la gestió econòmica són els 
següents: 

 Acord JF 05-19 Aprovació del Pressupost de funcionament de l’FNB, any 2019 
(sessió ordinària JF 22-05-19) 

 Acord JF 12-19 Aprovació de l’Informe de tancament del pressupost de 
capítol 2 de l’FNB, any 2018 (sessió ordinària JF 18-12-19) 

 Acord JF 13-19 Aprovació de les Tarifes FNB any 2020 (sessió ordinària JF 
18-12-19 

 

Es poden consultar a la intranet FNB: 
https://www.fnb.upc.edu/intranet/acordsjunta/2019  
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9. Gestió de l’Aula Professional 
 

L’Aula continua la seva consolidació d’oferta formativa i definició de procediments i 
polítiques, sempre amb l’objectiu de garantir la seva viabilitat econòmica i la seva 
competitivitat. També volem remarcar el notable esforç comunicatiu per augmentar 
la seva difusió i visibilitat en un mercat tan competitiu i flexible, en el que ens hem 
hagut de moure amb considerables limitacions. 

 

Entre els fets més remarcables volem destacar: 

 L’actualització de les homologacions dels cursos homologats per la DGMM 
que juntament amb les inspeccions rebudes recentment per part de la 
Capitania Marítima de Barcelona, ens mantenen com a institució de 
referència per a l'acreditació i certificació dels professionals del sector 
marítim. 

 La continuïtat a les activitats de comunicació a diversos canals: a les xarxes 
socials, a través de newsletters mensuals, a la premsa, amb cartells a la 
FNB, així com a congressos, meetings i fires del sector. 

 Instal·lació del nou pont de navegació 

 

Tot i que ha estat un any d’intensa activitat, queda molt per fer en l’Aula 
Professional FNB, estem segurs que podrem continuar construint positivament per 
aprofitar el potencial que albirem pel nostre servei. 

 

 

Barcelona a 20 de maig de 2020 

Capt. Agustí Martin i Mallofré 

Degà Facultat de Nàutica de Barcelona 


