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Informe de gestió de la  
Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) 2014 
 
 
 
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. 
 
 
 
La docència i estudiantat 
 
El mes de juny de 2014 l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
(AQU) va emetre l’informe definitiu (FAVORABLE) de les memòries de verificació dels 
títols de grau d’enginyeria marina i enginyeria nàutica i transport marítim, que incorporen 
les mencions de “Electrotècnia Marina” i “Negoci Marítim i Logística Portuària” 
respectivament i la menció “Pràctiques en Vaixell” en tots dos graus. 
 
El mes de juliol de 2014 l’AQU va emetre l’informe definitiu (FAVORABLE) dels Màsters 
Universitaris en Enginyeria Marina i Enginyeria Nàutica i Transport Marítim. D’aquesta 
manera culmina el procés d’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior dels estudis 
oficials de primer i segon cicle impartits a l’FNB.  
 
S’ha treballat per assolir l’objectiu de posar en marxa el Màster Universitari d’Enginyeria 
Naval i Oceànica (Naval architecture and Offshore engineering) amb les especialitats de 
“Yacht Design” i “Offshore Energy”. S’ha elaborat la memòria de verificació de la titulació 
i s’ha presentat al rectorat de la UPC, que al maig de 2014 va acordar (segons Acord 
núm. 131/2014 del Consell de Govern pel qual s’aprova la proposta de modificació de 
títols existents i de nous títols de grau i màster universitari per al curs acadèmic 
2015/2016) posposar la posada en marxa d’aquest màster, amb la justificació de no 
disposar de capacitat lectiva suficient, argument que no és cert, tal i com demostra la 
documentació aportada per la direcció de l’FNB en el document de justificació d’aquesta 
proposta de titulació. No obstant, el Consell de Govern de la UPC emplaça a l’equip de 
govern a treballar en aquesta demanda de cara al proper curs. 
 
Durant el darrer trimestre del 2014 s’ha establert el darrer període de defensa dels PFCs 
dels títols del pla 2000 de la DMN, DNM i ETNPSV, realitzant-se aquelles comissions de 
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PFCs i TFCs que han estat necessàries perquè tots els estudiants poguessin finalitzar les 
seves titulacions. 
 
S’ha treballat conjuntament entre la direcció de l’FNB (degà, cap d’estudis i gestió 
acadèmica) amb la direcció de l’Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya 
(director i cap d’estudis) per elaborar una proposta de reconeixement de crèdits entre 
els Cicles Formatius de Grau Superior impartits a l’ECNPC i els Graus universitaris 
impartits a l’FNB. Aquesta proposta ha estat una actualització de les taules ja existents, 
davant la posada en marxa de nous plans d’estudi a totes dues institucions acadèmiques. 
La nova proposta ha estat aprovada en Junta de Facultat. 
 
Al llarg de l’any 2014 la coordinació de la “Conferència de Directors i Degans de Escoles 
i Facultats de Nàutica” de l’estat, ha estat desenvolupada pel degà de l’FNB, i en el marc 
d’aquesta coordinació s’han dut a terme dues reunions amb la Direcció General de 
Política Universitària del Ministerio de Educación, per tractar la redacció i aprovació de 
les directrius “para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos 
oficiales en los ámbitos de la Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, Ingeniería Marina 
y Electrotecnia Marina e Ingeniería Radioelectrónica Naval” (“fitxes”). El compromís 
traslladat per la DGPU és que abans de l’estiu de 2015, el Consejo de Universidades 
aprovi aquestes directrius. 
 
S’ha treballat per ampliar l’oferta d’activitats que els estudiants de grau poden reconèixer 
com a crèdits ECTS optatius i s’han aprovat per junta de facultat les noves activitats que 
poden ser reconegudes. 
 
En l’àmbit internacional s’ha treballat per ampliar els acords bilaterals amb universitats 
europees per fer estades dintre del programa ERASMUS. S’ha aconseguit signar acords 
amb les universitats KTH Royal Institute Of Technology (Suècia) i University of 
Strathclyde – Glasgow (Escòcia). 
 
També s’ha interactuat amb els òrgans de representació de l’estudiantat amb l’objectiu 
d’incrementar el seu protagonisme en el funcionament de l’FNB. Entenem que l’estudiant 
no ha de ser només receptor de coneixements i serveis, sinó que també ha de ser actor 
al sí de la nostra facultat. La línia d’acció en la qual estem treballant tracta d’augmentar 
la seva co-responsabilitat a l’FNB i afavorir la participació en nous projectes. 
 
 
Acords Junta de Facultat 
ACORD JUNTA 002‐14 ‐ Aprovació de les modificacions de la  memòria VERIFICA del màster en 

Enginyeria Marina 

ACORD JUNTA 003‐14 ‐ Aprovació de les modificacions de la  memòria VERIFICA del màster en 

Enginyeria Nàutica i Transport Marítim 

ACORD JUNTA 004‐ 14 ‐  Nomenament dels nous membres de la Comissió  Avaluació Curricular 

de les titulacions de FNB 

ACORD JUNTA 007‐14 ENCÀRREC DOCENT 2014‐2015 FNB versió enviada gpaq 

ACORD JUNTA 012‐14  ‐ Taula Reconeixements crèdits ECTS Bloc Cultural 

ACORD JUNTA 013‐14 ‐ Aprovació de la Normativa Acadèmica Estudis de Grau FNB 
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ACORD JUNTA 014‐14 ‐ Aprovació de la Normativa Acadèmica Estudis de Màster de la FNB 

ACORD JUNTA 018‐14 ENCÀRREC DOCENT PERSONALITZAT FNB 2014‐2015 

ACORD JUNTA 019‐14 Normativa dels Treballs Fi de Grau ‐TFG 

ACORD JUNTA 020‐14 Normativa dels Treballs Fi de Màster ‐TFM 

ACORD JUNTA 016‐14 Aprovació modificacions memòria VERIFICA màster  Eng. MARINA 

ACORD JUNTA 017‐14 Aprovació modificacions memòria VERIFICA màster Eng. NÀUTICA 

ACORD JUNTA 021‐14 Nomenament coordinador del GESTN (Sergio Romero) 

ACORD JUNTA 025‐14 Aprovació taules reconeixement entre titulacions de Grau FNB i Cicles 

Formatius Superiors (CFGS) 

ACORD JUNTA 027‐14 Nomenament vacants representants professorat i estudiants a la 

Comissió Avaluació curricular 

 

Acords de la Comissió Permanent 
ACORD COMISSIÓ PERMANENT 004‐14 Aclariment sobre la Normativa de Pràctiques Externes 

de FNB 

ACORD COMISSIÓ PERMANENT 006‐14 Aprovació del calendari acadèmic de FNB curs 2014‐

2015 

 

Desenvolupament i transferència de coneixement 

L’FNB amb la seva capacitat formativa dintre del sector marítim, té un potencial 
d’alternatives de finançament que li permeten reforçar el seu model actual de 
finançament públic. L’FNB compta amb una situació privilegiada i amb un patrimoni 
intangible que li fa estar en situació d’obtenir uns recursos addicionals, com és el fet 
d’estar homologada por la Dirección General de la Marina Mercante per impartir cursos 
d’especialitat en l’àmbit marítim.  
 
En base a aquests fets i els recursos de l’FNB, s’ha plantejat vehicular aquesta capacitat 
formativa, creant “l’Aula Professional” amb els següents objectius:  
 

 Obtenir recursos econòmics addicionals per a l’FNB  
 Consolidar una oferta de qualitat de forma oficial i estable  
 Crear una marca que aporti prestigi a l’ FNB, i per extensió a la UPC 
 Ser un referent per a la formació continua de qualitat a empreses i professionals 

del sector  
 
La direcció de l’FNB vol ordenar la formació continua externa a través de la creació de 
l’Aula professional de l’FNB. S’entén per curs a externs els que estan organitzats des de 
l’FNB dirigits a persones externes a l’FNB o bé l’estudiantat que vol obtenir els certificats 
d’especialitat sense tenir en compte les assignatures superades en les titulacions oficials 
de grau. L’Aula Professional ha d’agrupar tota la formació continua adreçada a empreses 
i professionals, per la qual l’FNB està homologada o té capacitat per impartir. 
 
ACORD CP 013‐13 CREACIÓ AULA PROFESSIONAL FNB 

ACORD COMISSIÓ PERMANENT 002‐14  Aprovació oferta de cursos de l’Aula Professional FNB 
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Personal i organització 

Durant la campanya electoral per elegir nou rector a la UPC (darrer trimestre 2013), es 
va traslladar a tots els candidats la necessitat de comptar amb una plantilla de PDI i PAS 
acord a les necessitats del nostre centre. Una vegada el nou equip rectoral, encapçalat 
pel rector Enric Fossas, va prendre possessió dels seus càrrecs, s’han mantingut reunions 
amb el Vre de PDI, Miquel Soriano (mes de març 2014 – juntament amb la direcció del 
DCEN) i la gerent Olga Lanau (mes de gener i maig 2014), per manifestar amb dades 
objectives el greuge comparatiu entre el nostre centre i la resta d’unitats de la UPC, en 
termes de diferents ratios (PDI/estudiantat, PAS/estudiant, etc.) i demanar que es tingui 
en compte aquesta situació en la política de personal de la UPC vers l’FNB. 

En el decurs del tercer trimestre s’ha convocat una plaça de tècnic operatiu pel centre 
de càlcul de l’FNB, que malauradament no s’ha pogut cobrir. 

Amb l’objectiu de millorar la seguretat i salut en aquells aspectes relacionats amb les 
condicions i organització del treball, l’any 2014 s’ha posat en marxa l’Avaluació de Riscos 
psicosocials a la Facultat de Nàutica de Barcelona. 

Avaluar els riscos laborals respon a una obligació legal recollida a la Llei 31/1995 de 
Prevenció de Riscos Laboral. En aquest cas concret, la programació de l’avaluació de 
riscos psicosocials de l’FNB respon a un requeriment de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social de Catalunya. 

La realització d’aquesta avaluació s’ha realitzat de comú acord entre la direcció de la UPC 
i els representants dels i les treballadores (delegats/des de prevenció). 

Tant els resultats de l’avaluació com les mesures preventives o de millora proposades 
per controlar els riscos identificats, han estat comunicades a la presidència del Comitè 
de Seguretat i Salut de la UPC per a ser incloses en la planificació preventiva 
corresponent i s’ha informat a través de diferents canals a tots els treballadors de l’FNB. 

Per coordinar la realització d’aquesta avaluació s’ha nomenat per part del Comitè de 
Seguretat i Salut de la UPC, una Comissió de treball, tal i com estableix la metodologia 
d’avaluació. Els seus components han estat: 

 Delegada de prevenció designada per la Junta PAS-F i el Comitè d’empresa PAS-
L: Dolors Castillo 

 Delegat de prevenció designat, per la Junta PDI-F i el Comitè d’empresa PDI-L: 
Ramon Grau 

 Direcció FNB: Santiago Ordás 
 Cap del Servei de Desenvolupament Professional (SDP): Pilar Batanero 

La Comissió de treball ha comptat amb l’assessorament de la tècnica del Servei de 
Prevenció de Riscos Laborals especialista en Psicosociologia Aplicada: Arantza Igartua. 
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La Facultat de Nàutica de Barcelona, a través de l’acord corresponent de la comissió 
permanent, ha donat suport a la petició del professor Francesc Solé i Parellada per ser 
nomenat professor emèrit de la UPC. 

Acords de la Comissió Permanent 
ACORD COMISSIÓ PERMANENT 007‐14 Proposta de nomenament del professor Francesc Solé 

Parellada com a professor emèrit 

 

Altres documents 
Informe avaluació risc psicosocial 

 

Política TIC i sostenibilitat 

Aquest 2014 no hi ha hagut convocatòria de Pla TIC, motiu pel qual no s’ha pogut 
renovar els ordinadors de l’aula informàtica gran. 

L’FNB ha adquirit durant el 2014 un simulador de càrregues líquides (vaixell LNG). Aquest 
simulador és necessari per impartir la docència de les titulacions oficials de grau i màster 
de l’FNB. El cost total d’aquest simulador ha estat de 19.360 €. 

En el marc de la quarta convocatòria del Pla d’Optimització Energètica, el resultat del 
període 2014 per a l’FNB ha estat positiu. A nivell d’eficiència energètica, s’ha aconseguit 
una reducció de 16,35 tones de CO2. Hem disminuït un 25% el consum d’electricitat i 
un 36% el de gas, el que representa un estalvi de 1.141€, que suposa un retorn de 
171,15€, per realitzar alguna actuació en l’àmbit ambiental a l’FNB. Aquesta quantitat és 
el 15% que contempla el POE com a retorn a la Unitat per actuacions en la mateixa línia. 

 

Economia i infraestructures 

L’any econòmic 2014 es va iniciar amb la pròrroga del pressupost 2013, aprovat per 
acord 201/2013 del Consell de Govern de la UPC en la seva sessió de data 17 de 
desembre de 2013. 

L’aprovació del pressupost es va fer el 18 de març per part del Consell de Govern i el 31 
de març per part del Consell Social. L’assignació del Cap.2 que correspon a l’FNB per al 
2014 ha estat de 32.153,96€, la mateixa quantitat que el 2013. 

La proposta de distribució del pressupost genèric de funcionament pel 2014, s’ha fet 
amb els mateixos criteris i percentatges que l’any anterior. 

La convocatòria general de beques d’aprenentatge s’ha reduït molt a causa de les 
restriccions econòmiques. Només s’han finançat amb càrrec a aquesta convocatòria les 
beques de les delegacions d’estudiants i de les biblioteques. La FNB ha assumit 
puntualment el cost d’algun becari per donar suport a activitats molt específiques, com 
el cas del suport a la matrícula de grau al juliol (20h/s), el suport a les activitats de vela 
(10h/s) i a tallers i laboratoris (10h/s). 
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Tot i que el Sr. Pere Mir Puig va fer a finals de desembre del 2013 una aportació altruista 
per import de 15.000€, per a l a reparació de la coberta del vaixell Barcelona, aquesta 
no es va comptabilitzar al pressupost fins el gener del 2014 i s’ha dut a terme al llarg 
d’aquest any, sense haver-se finalitzar completament. 

Dintre del PPIEE 2014 el Servei de manteniment ha escomès les obres següents: 

 Substitució de la il·luminaria del vestíbul i pisos superiors per bombetes leds de 
baix consum 

 Informe sobre l’estat de la Façana de l’edifici, arran dels despreniments 
conseqüència d’unes tempestes 

 Millores de climatització: instal·lació de dos radiadors addicionals a l’aula 24 i 
substitució de l’aparell d’aire condicionat de l’NT3 

 Remodelació de l’aula 22 (sense mobiliari) 

A través del Servei d’Infraestructures de la UPC s’han finançat les millores següents: 

 Pintat dels avant-vestíbuls 
 Reparació de desperfectes a la Sala d’estudis 
 Numeració i retolació de despatxos NT3 
 Substitució de les perxes de les aules. 
 Substitució de la il·luminaria del despatx de l’administradora per adequar-la a la 

normativa lumínica. 
 Instal·lació d’un armari a l’entrada de l’edifici per guardar les guies d’emergències 

de l’edifici 
 Pintat de les contrafinestres de l’edifici 

Durant el 2014, el Servei d’Infraestructures no s’ha fet càrrec del manteniment dels 
vaixells de l’FNB. 

A finals d’any es va convocar una convocatòria extraordinària d’ajuts d’equipaments 
docents i infraestructures a la l’FNB amb un import màxim de 8.000€, finançada amb 
recursos de l’FNB generats a través del CTT i que es resoldrà i executarà el 2015. 

 

Acords Junta de Facultat 
ACORD JUNTA 008‐14 tancament 2013.pdf 

ACORD JUNTA 009‐14 Distribució pressupost funcionament any 2014 

 

Acords de la Comissió Permanent 
ACORD COMISSIÓ PERMANENT 003‐14 Elaboració de la distribució pressupost funcionament 

any 2014 
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El govern i la transparència 

Els òrgans col·legiats de govern s’han reunit en onze ocasions durant l’any 2014, incloent 
set juntes de facultat i quatre comissions permanents. 

S’ha fet un esforç per incrementar la transparència i, durant aquest any, s’ha procedit a 
oferir informació dels acords dels òrgans de govern, i a fer-la pública a tots els membres 
de l’FNB a través de la web/intranet i correu electrònic. 

S’ha procedit a la provisió de les vacants en tots els òrgans de govern de la forma més 
immediata possible.  

S’ha elaborat un nou pla estratègic de l’FNB pel període 2014-2017 mitjançant un procés 
participatiu de tot el PDI i PAS i els representants de l’estudiant. Aquest pla estratègic 
ha estat aprovat per la junta de facultat. 

 

Acords Junta de Facultat 
ACORD JUNTA 023‐14 Convocatòria eleccions per proveir vacants Junta de Facultat 

ACORD JUNTA 005‐14 ‐ Aprovació de la delegació de funcions a la Comissió Permanent FNB 

ACORD JUNTA 006‐14‐ COMISSIÓ ELECTORAL FNB 

ACORD JUNTA 022‐14 Aprovació de la memòria del curs acadèmic 2012‐13 

ACORD JUNTA 024‐14 Aprovació PLA ESTRATEGIC FNB 2014 ‐ 2017 

 

 

Resum d’actes i reunions amb assistència del degà 
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DATA ACTE PARTICIPANTS 
10/01/2014 Reunió Vicerectors Maribel Roselló, VR Polit. Docente 

Cisco Vallberdú, VR Pol. Univer. 
Antoni Ras, VR Estudis i Planif. 

16/01/2014 Reunió  Museu Marítim de Barcelona 
20/01/2014 Reunió Vre. Puigdomenech 
21/01/2014 Reunió Gerent UPC 
22/01/2014 Reunió Pepe Fernández (Fastparcmotor – Camp de foc cursos LCI) 
22/01/2014 Assemblea Premi literari Nostromo 
23/01/2014 Reunió Director UPC Alumni 
24/01/2014 Reunió Roger Marcet (Dtor. Museu Marítim) 
24/01/2014 Reunió Rector UPC i Toni Tió (Pres. Barcelona Clúster Nàutico 
04/02/2014 Reunió Barcelona Clúster Nàutico (Cambra de Comerç de Barcelona) 
19/02/2014 Reunió Comissió Premi Nostromo 
20/02/2014 Conferència Assistència conf. President Tribunal  Maritim Central 
27/02/2014 Conferència Assistència conferencia Canal de Panamà 
07/03/2014 Reunió Direcció General Marina Mercant (Madrid) 
12/03/2014 Reunió Barcelona Clúster Nàutico 
19/03/2014 Reunió Pepe Garcia Aubert (Director Marina 92) 
24/03/2014 Reunió Pere Pedrosa (Director General Transports GENCAT) i Rosa 

Busquets (Subdirectora Ports i Aeroports GENCAT) 
25/03/2014 Reunió Vicerector de Personal UPC 
27/03/2014 Reunió Joan Bassora Dtor. Desenv. Corporatiu Port de Tarragona 
27/03/2014 Reunió Barcelona Clúster Nàutico 
31/03/2014 Consell Consell El Far 
07/04/2014 Reunió Barcelona Clúster Nàutico 
08/05/2014 Reunió Direcció General Marina Mercant (Madrid) 
09/05/2014 Visita Gerent UPC a l’FNB 
14/05/2014 Reunió Delegació d’Estudiants 
22/05/2014 Reunió Director dep. D’Eng. Elèctrica 
26/05/2014 Reunió Delegació d’Estudiants 
27/05/2014 Reunió Fòrum Marítim Català 
28/05/2014 Reunió Marisa Rojas (Nautical Academy - Marina 92) 
02/06/2014 Reunió Juan Prada (Servei d’Obres UPC) 
05/06/2014 Reunió Marisa Rojas (Nautical Academy - Marina 92) 
05/06/2014 Reunió Maribel Roselló, VR Polit. Docente 
06/06/2014 Reunió José Maria Sánchez Carrión (Colegio Oficial de Ingenieros 

Navales) 
13/06/2014 Reunió Representants Univ. Szczecin (Polònia) 
13/06/2014 Reunió Mercè Homs Regidora Districte Ciutat Vella 
16/06/2014 Presentació Servei Català de Trànsit (crèdits curs de conducció segura 

universitats)  
19/06/2014 Assistència Dia del Consignatari 
20/06/2014 Entrega de premis regata NYK-BCN 
25/06/2014 Presentació  Congres DCEN MT14 
26/06/2014 Visita Reunió professors Universitat Szczecin 
26/06/2014 Reunió Comissió Premi Nostromo 
27/06/2014 Reunió Fòrum Marítim Català 
3/07/2014 Junta Barcelona Clúster Nàutico 
10/07/2014 Reunió Dtor. Escola Capacitació Nauticopesquera de Catalunya 
15/07/2014 Assemblea Barcelona Clúster Nàutico 
22/07/2014 Presentació App SAFETRX SASEMAR (Assistència Director SASEMAR) 
08/09/2014 Acte Moll de Pescadors (primera pedra) (Assistència alcalde BCN) 
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Comunicació i promoció 

En l’àmbit de la promoció dels estudis, s’ha dut a terme un programa d’accions 
específiques de promoció dels títols de grau i màster, com ara dues Jornades de Portes 
Obertes, presència al Saló de l’Ensenyament i xerrades a Instituts de secundària i 
batxillerat. 

Hem tingut presència, amb un estand propi, al Saló Nàutic de Barcelona i en el marc 
d’aquest, s’ha organitzat a l’FNB una jornada tècnica sobre protecció contra incendis en 
ports esportius, organitzada conjuntament amb la Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya. 

S’han organitzat diferents Jornades Tecnològiques Marítim-Portuàries a l’FNB, que 
s’intenten celebrar amb caràcter mensual sobre una temàtica afí a l’FNB i amb l’objectiu 
d’apropar la realitat del nostre entorn a l’àmbit acadèmic. 

L’associació UPC Alumni també ha fet un cicle de tallers i conferències destinades als 
estudiants i titulats de l’FNB. 

L’FNB ha organitzat l’experiència “Sobreviure 24h en un rai salvavides”, en la que varen 
participar 10 estudiants i que ha tingut força ressò en els mitjans de comunicació. 

 

19/09/2014 Reunió MONMAR Comunications 
22/09/2014 Reunió Dtor. Escola Capacitació Nauticopesquera de Catalunya 
23/09/2014 Assistència Premis Pesca GENCAT 
25/09/2014 Reunió Maribel Roselló, VR Polit. Docent 
26/09/2014 Reunió Direcció General Marina Mercant (Madrid) 
30/09/2014 Visita Rector UPC (visita al sector marítim) 
01/10/2014 Reunió Escola Bombers Sr. Juncosa i Maria Ferreima 
01/10/2014 Presentació  Curs Conducció Segura UPC 
09/10/2014 Acte Autoritat Portuària de BCN 
14/10/2014 Reunió Knut Boe (Seagull) 
15/10/2014 Assistència Constitució CERC FNB 
16/10/2014 Assistència Entrega Premi literari Nostromo 
17/10/2014 Acte Inauguració congres Sociedad Española de Medicina Marítima 
17/10/2014 Acte Acte de Graduació estudiants FNB 
23 al 30/10/2014 Viatge Assemblea General de la IAMU (Tasmània) 
05/11/2014 Assistència Inici obres nou port Marina Vela 
07/11/2014 Reunió Pepe Fernández (Fastparkmotor) 
07/11/2014 Reunió Jordi Olivella (representant Dep. OE) 
12/11/2014 Assistència Presentació llibre “Porta Coeli” a l’FNB amb presència del 

tinent d’alcalde de BCN Sr. Jaume Ciurana 
17/11/2014 Presentació (Ocean Research 2014) Opening Ceremony al Centre de 

Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) 
18/11/2014 Assistència  Entrega premis El Vigía 
04/12/2014 Reunió Fòrum Marítim Català 
11/12/2014 Reunió Comissió Premi literari Nostromo 
15/12/2014 Reunió Direcció General Marina Mercant (Madrid) 
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El mes de juliol la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) va 
presentar a l’FNB una aplicació per mòbils (SafeTRX) amb la presència del director de 
SASEMAR. A l’acte hi va haver una nombrosa presència de mitjans de comunicació. 

Al mes d’octubre es va celebrar el primer Acte de Graduació de titulats de l’FNB, que va 
comptar amb el patrocini de Marina92. 

Durant el mes de novembre es va posar en marxa la nova WEB de la Facultat. Aquesta 
nova WEB tracta de fer la navegació més intuïtiva i àgil, facilitant l’accés a la informació, 
així com donar més visibilitat i transparència a la informació i accions portades a terme 
per la nostra Facultat.  

 

Qualitat 

El mes de gener es va fer l’auditoria externa de manteniment del sistema de qualitat 
certificat d’acord als requeriments de la norma ISO 9001:2008, que es va tancar de 
manera satisfactòria. La junta de facultat ha sancionat l’informe de revisió del Sistema 
d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ). 

S’han elaborat els informes de seguiment de les titulacions de grau corresponents al curs 
2012-2013 i s’han aprovat en els òrgans de govern corresponents. 

La comissió de qualitat s’ha reunit en diverses ocasions al llarg del 2014 per tractar els 
temes que són objecte de les seves competències. 

 

Acords Junta de Facultat 
ACORD JUNTA 001‐14 ‐ Aprovació de informe de revisió del Sistema  Assegurament Intern de la 

Qualitat (SAIQ) de  FNB 

ACORD JUNTA 010‐14  Reglament de la Comissió de Qualitat FNB 

ACORD JUNTA 026‐14 Aprovació informe revisió Qualitat (SAIQ) 

ACORD JUNTA 011‐14 ‐Informe Seguiment Titulacions Grau FNB curs 2012‐13 

 

Acords de la Comissió Permanent 
ACORD COMISSIÓ PERMANENT 005‐14 Aprovació de les modificacions del Reglament de la 

Comissió de Qualitat FNB 

ACORD COMISSIÓ PERMANENT 001 ‐14  Aprovació dels informes de seguiment de les 

titulacions de Grau de  FNB ‐ curs acadèmic 2012‐2013 

 


