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1) Equip de direcció 

 

 

Degà 

AGUSTÍ MARTÍN MALLOFRÉ 

 

Vicedegana Cap d'Estudis 

MONTSERRAT VELA DEL OLMO 

 

Vicedegana de Planificació Estratègica i Qualitat 

ROSA M. FERNÁNDEZ CANTI 

 

Vicedegà de Relacions Institucionals i Promoció 

JUAN ANTONIO MORENO MARTÍNEZ 

 

Vicedegà de Relacions Internacionals 

MANEL GRIFOLL COLLS 

 

Secretari Acadèmic 

RAMÓN GRAU MUR 

 

Cap dels Serveis de Gestió i Suport UTG Nàutica 

ANNA XALABARDER VOLTAS 

 

 

  



     

 

2) Òrgans de govern 

 

 

2.1. Junta de Facultat 

 

Membres 

 

Fins el 18 de desembre de 2019 

 

MEMBRES NATS 

1. MARTÍN MALLOFRÉ, AGUSTÍ – Degà 

2. GRIFOLL COLLS, MANEL - Vicedegana de Relacions internacionals 

3. FERNANDEZ CANTI, ROSA M. - Vicedegana de Planificació estratègica i Qualitat 

4. MORENO MARTINEZ, JUAN ANTONIO– Vicedegà de Relacions Institucionals i 
Promoció 

5. VELA DEL OLMO, MARIA MONTSERRAT – Vicedegana - Cap d'estudis 

6. GRAU MUR, RAMON - Secretari Acadèmic 

7. XALABARDER VOLTAS, ANNA – Cap dels Serveis de Gestió i Suport 

8. JUDIT CARRERAS RUIZ – Representant dels alumnes 

 

MEMBRES ELECTES  

 

PROFESSORAT DOCTOR AMB VINCULACIÓ PERMANENT  

9. BOSCH TOUS, RICARDO 

10. CAMPOS CACHEDA, JOSE MAGIN 

11. CASALS TORRENS, PABLO 

12. CASTELLS SANABRA, MARCELꞏLA 

13. DE LA PUENTE MARTORELL, JOSE MANUEL 

14. DE MELO RODRIGUEZ, GERMAN 

15. ECHEVARRIETA SAZATORNIL, IGNACIO 

16. ISALGUE BUXEDA, ANTONIO 

17. LARIO LOYO, JOAN CARLES 

18. MARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER 



     

19. OLIVELLA NADAL, JORDI 

20. ROMERO LAFUENTE, SERGIO 

 

PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR NO INCLÒS EN EL SECTOR ANTERIOR 

21. BARAHONA FUENTES, CLAUDIA 

22. FONOLLOSA MAGRINYA, JORDI 

23. ORDAS JIMENEZ, SANTIAGO 

24. RODRIGUEZ CASTILLO, MANUEL 

25. YEBRA FOLGUERAL, DANIEL  

 

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

26. ALBERT LOZANO, GASPAR 

27. CABEZAS GONZALEZ, INMACULADA 

28. CODINA COSTA, MERCÈ 

29. MENENDEZ GUILLEM, SANTIAGO 

 

ESTUDIANTAT 

30. CALVET ROJO, JAVIER 

31. PRATS VAN DER HAM, ANDREU JOSEP 

 

 

A partir del 18 de desembre de2019 

 

MEMBRES NATS 

 

1. MARTÍN MALLOFRÉ, AGUSTÍ – Degà 

2. GRIFOLL COLLS, MANEL - Vicedegana de Relacions internacionals 

3. FERNANDEZ CANTI, ROSA M. - Vicedegana de Planificació estratègica i Qualitat 

4. MORENO MARTINEZ, JUAN ANTONIO– Vicedegà de Relacions Institucionals i 
Promoció 

5. VELA DEL OLMO, MARIA MONTSERRAT – Vicedegana - Cap d'estudis 

6. GRAU MUR, RAMON - Secretari Acadèmic 

7. XALABARDER VOLTAS, ANNA – Cap dels Serveis de Gestió i Suport 

8. JUDIT CARRERAS RUIZ – Representant dels alumnes 

 



     

MEMBRES ELECTES  

 

PROFESSORAT DOCTOR AMB VINCULACIÓ PERMANENT  

9. RICARD BOSCH TOUS 

10. ANTONIO ISALGUE BUXEDA 

11. MARCELꞏLA CASTELLS SANABRA 

12. JORDI OLIVELLA NADAL 

13. LUIS JAVIER DEL VALLE MENDOZA 

14. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ DE OSÉS 

15. SERGIO ROMERO LAFUENTE 

16. JOSE MANUEL DE LA PUENTE MARTORELL 

17. JAIME RODRIGO DE LARRUCEA 

18. JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA 

19. JOAN TORRAS COSTA 

20. GERMÁN DE MELO RODRIGUEZ 

21. JOSÉ MAGÍN CAMPOS CACHEDA 

 

PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR NO INCLÒS EN EL SECTOR ANTERIOR 

22. MANUEL RODRIGUEZ CASTILLO 

23. SANTIAGO ORDÁS JIMENEZ 

24. CLAUDIA BARAHONA FUENTES 

25. JORDI FONOLLOSA MAGRINYA 

26. DANIEL YEBRE FOLGUERAL 

 

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

27. MARTA GARCÍA ZUGASTI 

28. JORGE TORRALBO GAVILÁN 

29. MERCÉ CODINA COSTA 

30. SANTIAGO MENÉNDEZ GUILLÉN 

 

ESTUDIANTAT 

31. YOUSSEF ABDELOUAHED VIDAL 

32. POL ALBERT SERRA 

33. MIQUEL ORTILLES NORANCHO 



     

 

Acords de Junta de Facultat en el curs 2018-2019 

 

19 – 12 - 2018 

ACORD JUNTA 011 - 18 - FNB TARIFES 2019 

ACORD JUNTA 012 - 18 - Reptes i objectius estratègics Pla estratègic 2019-21 
FNB 

ACORD JUNTA 013 - 18 Informe Anual de Qualitat - 2018 

ACORD JUNTA 014 - 18 - Informe de Seguiment del Centre (ISC) de l'FNB 
Desembre 2018 

22 – 05 - 2019 

ACORD JUNTA 01 - 19 - Modificació de la Normativa de TFG 

ACORD JUNTA 02 - 19 - Modificació de la Normativa de TFM 

ACORD JUNTA 03 - 19 - Modificació del Reglament de la Comissió de Qualitat 

ACORD JUNTA 04 - 19 - Encàrrec docent FNB Assignatures 

ACORD JUNTA 05 - 19 - Pressupost de funcionament de l'FNB 2019 

 

 

2.2. Comissió Permanent 

 

Membres 

 

Fins el febrer de 2019 

 

MEMBRES NATS 

1. MARTÍN MALLOFRÉ, AGUSTÍ – Degà 

2. GRIFOLL COLLS, MANEL - Vicedegana de Relacions internacionals 

3. FERNANDEZ CANTI, ROSA M. - Vicedegana de Planificació estratègica i Qualitat 

4. MORENO MARTINEZ, JUAN ANTONIO– Vicedegà de Relacions Institucionals i 
Promoció 

5. VELA DEL OLMO, MARIA MONTSERRAT – Vicedegana - Cap d'estudis 

6. GRAU MUR, RAMON - Secretari Acadèmic 

7. XALABARDER VOLTAS, ANNA – Cap dels Serveis de Gestió i Suport 

8. GIRONA BADIA, MARC – Representant dels alumnes 

 



     

MEMBRES ELECTES  

 

PROFESSORAT DOCTOR AMB VINCULACIÓ PERMANENT  

9. CASTELLS SANABRA, MARCEL∙LA 

10. DE LA PUENTE MARTORELL, JOSE MANUEL 

11. ISALGUE BUXEDA, ANTONIO 

12. MARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER 

 

PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR NO INCLÒS EN EL SECTOR ANTERIOR 

13. YEBRA FOLGUERAL, DANIEL 

 

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

15. CABEZAS GONZALEZ, INMACULADA 

 

ESTUDIANTAT 

16. CASTELLA BALCELL, MARIA 

17. CREUS GONZÁLEZ, MARTA 

 

A partir de febrer de 2019 

 

MEMBRES NATS 

1. MARTÍN MALLOFRÉ, AGUSTÍ – Degà 

2. GRIFOLL COLLS, MANEL - Vicedegana de Relacions internacionals 

3. FERNANDEZ CANTI, ROSA M. - Vicedegana de Planificació estratègica i Qualitat 

4. MORENO MARTINEZ, JUAN ANTONIO– Vicedegà de Relacions Institucionals i 
Promoció 

5. VELA DEL OLMO, MARIA MONTSERRAT – Vicedegana - Cap d'estudis 

6. GRAU MUR, RAMON - Secretari Acadèmic 

7. XALABARDER VOLTAS, ANNA – Cap dels Serveis de Gestió i Suport 

8. JUDIT CARRERAS RUIZ – Representant dels alumnes 

 

MEMBRES ELECTES  

 

PROFESSORAT DOCTOR AMB VINCULACIÓ PERMANENT  

9. CASTELLS SANABRA, MARCEL∙LA 



     

10. DE LA PUENTE MARTORELL, JOSE MANUEL 

11. ISALGUE BUXEDA, ANTONIO 

12. MARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER 

 

PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR NO INCLÒS EN EL SECTOR ANTERIOR 

13. YEBRA FOLGUERAL, DANIEL 

14. ORDAS JIMENEZ, SANTIAGO 

 

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

15. GARCIA ZUGASTI, MARTA 

 

 

Acords de la Comissió Permanent en el curs 2018-2019 

 

26 – 10 – 2018 

ACORD COMISSIÓ PERMANENT 009-18 Informe candidats a càtedres 

07 – 11 – 2018 

ACORD COMISSIÓ PERMANENT 010-18 Calendari per renovar tots els membres 
electes de la Junta de Facultat 

14 – 12 – 2018 

ACORD COMISSIÓ PERMANENT 011-18 Calendari d'eleccions per completar els 
membres de la Junta de Facultat 

10 – 01 – 2019 

ACORD COMISSIÓ PERMANENT 001-19 Aprovació de la proposta de Comissió 
ATP per l'any 2019 del departament 710 

27 – 03 – 2019 

ACORD COMISSIÓ PERMANENT 002-19 Convocatòria d'ajuts per a la millora 
d'equipaments docents i infraestructures FNB 2019 

ACORD COMISSIÓ PERMANENT 003-19 Convocatòria d'ajuts per a la realització 
de TFG i TFM innovadors any 2019 

09 – 05 – 2019 

ACORD COMISSIÓ PERMANENT 004-19 - Proposta Conjunta 5 membres Comissió 

11 – 06 – 2019 

ACORD COMISSIÓ PERMANENT 005-19 - Calendari acadèmic 2019-20 

ACORD COMISSIÓ PERMANENT 006-19 - Resolució de la convocatòria d'ajuts per 
a la millora d'equipaments docents i infraestructures de l'FNB 2019  



     

 

3) Comissions 

 

 

Comissió d’Avaluació Curricular 

 

GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL-GESTN 

Fase INICIAL BLOC BC1 

Agustí Martín Mallofré (President)  

Montse Vela del Olmo (Cap d'estudis) 

Ramon Grau Mur (Secretari) 

     REPRESENTANTS PDI 

Pau Casals 

Antoni Isalgué 

VACANT 

Sergio Romero 

VACANT 

     REPRESENTANT ESTUDIANTAT 

VACANT 

BLOC BC2 

Agustí Martín Mallofré (President)  

Montse Vela del Olmo (Cap d'estudis) 

Ramon Grau Mur (Secretari) 

     REPRESENTANTS PDI 

Ricard Bosch 

Pau Casals 

VACANT 

Sergio Romero 

VACANT 

     REPRESENTANT ESTUDIANTAT 

VACANT 

 

 



     

GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM 

Fase INICIAL BLOC BC1 

Agustí Martín Mallofré (President)  

Montse Vela del Olmo (Cap d'estudis) 

Ramon Grau Mur (Secretari) 

     REPRESENTANTS PDI 

Xavier Martínez de Osés 

Manel Grifoll 

Antoni Isalgué 

Magín Campos 

Marcelꞏla Castells 

     REPRESENTANT ESTUDIANTAT 

VACANT 

BLOC BC2 

Agustí Martín Mallofré (President)  

Montse Vela del Olmo (Cap d'estudis) 

Ramon Grau Mur (Secretari) 

     REPRESENTANTS PDI 

Daniel Yebra 

Manel Grifoll 

Magín Campos 

Xavier Martínez de Osés 

Marcelꞏla Castells 

     REPRESENTANT ESTUDIANTAT 

VACANT 

 

GRAU EN TECNOLOGIES MARINES-GTM 

Fase INICIAL BLOC BC1 

Agustí Martín Mallofré (President)  

Montse Vela del Olmo (Cap d'estudis) 

Ramon Grau Mur (Secretari) 

     REPRESENTANTS PDI 

Pau Casals 

Antoni Isalgué 



     

VACANT 

Sergio Romero 

VACANT 

     REPRESENTANT ESTUDIANTAT 

VACANT 

BLOC BC2 

Agustí Martín Mallofré (President)  

Montse Vela del Olmo (Cap d'estudis) 

Ramon Grau Mur (Secretari) 

     REPRESENTANTS PDI 

Ricard Bosch 

Pau Casals 

VACANT 

Sergio Romero 

VACANT 

     REPRESENTANT ESTUDIANTAT 

VACANT 

 

 

Comissió de Treballs Finals de Grau i Màster 

 

MARTÍN MALLOFRÉ, AGUSTÍ - Degà 

GRAU MUR, RAMON – Secretari 

VELA DEL OLMO, MONTSE - Cap d’estudis 

CASTELLS SANABRA, MARCELꞏLA – Coordinador de titulació 

ECHEVARRIETA SAZATORNIL, IGNACIO – Coordinador de titulació 

GARCÍA ESPINOSA, JÚLIO – Coordinador de titulació 

MARTÍNEZ DE OSÉS, XAVIER – Coordinador de titulació 

RODRÍGUEZ CASTILLO, MANUEL – Coordinador de titulació 

ROMERO LAFUENTE, SERGIO – Coordinador de titulació 

  



     

 

4) Personal docent i investigador vinculat a l’FNB 

 

 

Professors doctors amb vinculació permanent 

 

ALTELARREA SORIA, HERMENEGILDO 

ARROYO ALVAREZ DE TOLEDO, MARCOS 

BOSCH TOUS, RICARDO 

CAMPOS CACHEDA, JOSE MAGIN 

CASALS TORRENS, PABLO 

CASTELLS SANABRA, MARCEL∙LA 

DE LA PUENTE MARTORELL, JOSE MANUEL 

DE MELO RODRIGUEZ, GERMAN 

DEL VALLE MENDOZA, LUIS JAVIER 

ELGUETA MONTO, JOSEP 

ESPINO INFANTES, MANEL 

FARRAN MARSA, ADRIANA 

FERNANDEZ CANTI, ROSA M. 

GARCIA ESPINOSA, JULIO 

GARCIA GONZALEZ, MIQUEL ANGEL 

GIRONELLA I COBOS, FRANCESC XAVIER 

GRAU GOTES, MARIA ANGELA 

GRAU MUR, RAMON 

ISALGUE BUXEDA, ANTONIO 

LARIO LOYO, JOAN CARLES 

LOPEZ GARELLO, CARLOS MARIA 

MARTIN MALLOFRE, AGUSTIN 

MARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER 

MARTINEZ GARCIA, JAVIER 

MORENO MARTINEZ, JUAN ANTONIO 

OCHOA GUERRERO, DIEGO ALEJANDRO 

OLIVELLA NADAL, JORGE 

PABLO RIBAS, JOAN DE 



     

POL FERNANDEZ, CLEMENTE 

PUIGGALI BELLALTA, JORGE 

RECOLONS MARTOS, JAUME 

RODRIGO DE LARRUCEA, JAIME 

ROMERO LAFUENTE, SERGIO 

TIÑENA SALVAÑA, FRANCESC 

TORRAS COSTA, JUAN 

TORRENTS DOLZ, JOSEP MARIA 

VELA DEL OLMO, MARIA MONTSERRAT 

ZANUY GOMARA, DAVID 

 

 

Professors no doctors o amb vinculació no permanent 

 

AYMERICH MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER 

BACHILLER MATARRANZ, ALEJANDRO 

BARAHONA FUENTES, CLAUDIA 

BARBU, LUCIA GRATIELA 

BORDERA PEREZ, MARIA DEL CARME 

CAMPOS TORESANO, CRISTINA 

CASABO GISPERT, JORGE ENRIQUE 

CUBELLS BARCELO, ALEIX 

DE BALLE DE DOU, FRANCISCO JAVIER 

DE PERAY BAIGES, JOSE LUIS 

DEL FANTE SERRA, JOSE 

DIAZ GONZALEZ, FRANCISCO 

DOMINGUEZ SEVILLA, JOSE FRANCISCO 

EL BALI EL BALI, IMAD 

FERNANDEZ-COTERO CAMPOS, LUIS 

FONOLLOSA MAGRINYA, JORDI 

FUSES NAVARRA, VICTOR 

GIROTTO, MICHELE 

GONZALEZ LA FLOR, JOSE FRANCISCO 

GRIFOLL COLLS, MANUEL 



     

JORDANIC, MISLAV 

JURADO GRANADOS, JOEL 

KING, TIMOTHY 

KINGESKI, LUCIANO 

LALUEZA BARO, JUANA 

LEON ARIAS, ALEJANDRO 

LLAMBRICH PONCE, ARANTXA 

MARINESCU, MARIA CRISTINA 

MARMOL DE LA VEGA, SERGIO 

MARTINEZ MORENO, ELIAS 

MONCUNILL MARIMON, JORGE 

MONTORO LOPEZ, MARIA EULALIA 

MUJAL COLILLES, ANNA 

MURCIA GONZALEZ, JUAN CARLOS 

MYRTHIANOS, VASILEIOS 

NICOLAS APRUZZESE, JOAN 

ORDAS JIMENEZ, SANTIAGO 

ORTIGOSA BARRAGAN, INMACULADA 

PACHECO BLAZQUEZ, RAFAEL 

PARDO GIL ALBERDI, MIGUEL 

PARGA VAZQUEZ, ANDREA MARIA 

PLEGUEZUELOS CASINO, BENJAMIN 

RAMON TARRAGONA, ANNA 

REVILLA LOPEZ, GUILLERMO 

RIVAS CAÑAS, MANUEL 

ROBLEDANO ESTEBAN, JOSE MANUEL 

RODRIGUEZ BARRAGUER, VICENÇ 

RODRIGUEZ CASTILLO, MANUEL 

ROMERO MORALES, ENRIQUE EDGAR 

ROSON SANCHEZ-BRUNETE, ISAAC 

SANCHEZ SANCHEZ, JULIAN 

SAURI MARCHAN, SERGI 

SEGUI AMORTEGUI, LUIS ALBERTO 

SOLE PARELLADA, FRANCESC 



     

TORNE REVERTE, ALFREDO 

VALLELLANO GARCIA, JOSE MANUEL 

VELASQUEZ CORREA, SERGIO IVAN 

YEBRA FOLGUERAL, FRANCISCO DANIEL 

 

  



     

 

5) Personal d’administració i serveis vinculat a l’FNB 

 

 

ALBERT LOZANO, GASPAR 

BATLLO COLL, JOSEP ALEXANDRE 

BECERRA MELLADO, JOSE LUIS 

BORAO CARIDAD, MARIA DE LAS MERCEDES 

BOREN ALTES, CLARA 

CAMPANARIO RODRIGUEZ, DIEGO FRANCISCO 

CODINA COSTA, MARIA MERCÈ 

CRUZ GUERRERO, MIGUEL ANGEL 

DELGADO UDAONDO, M. TERESA 

FABREGAS PUNTI, ANNA MARIA 

GARCIA ZUGASTI, MARTA 

GELARDO GOMEZ, NORBERTO 

GIRONA VAZQUEZ, CONCEPCION 

MACH BENEYTO, MARTA 

MARGALEF CALVENTUS, MONTSERRAT 

MATAS SERNA, MARIA DE LAS NIEVES 

MATEU LLEVADOT, JORDI 

MEDINA SOLA, MARIA ANGELA 

MENDOZA GARCIA, MANUEL 

MENENDEZ GUILLEN, SANTIAGO 

MORENO PASCUAL, VANESSA 

PIERA LLUCH, MARIA ROSARIO 

SALGADO SALGADO, LUIS 

SEGURA ESPADERO, DAVID 

TORRALBO GAVILAN, JORGE 

VIÑAS CULLELL, ANNA 

XALABARDER VOLTAS, ANA 

  



     

 

6) Encàrrec docent 

 

 

 
Cursos Variació 

% 18-19 17-18 

707 
Departament d'Enginyeria de Sistemes, 
Automàtica i Informàtica Industria 

286,20 290,70 -1,5 

709 Departament d'Enginyeria Elèctrica 250,88 257,36 -2,5 
710 Departament d'Enginyeria Electrònica 103,50 99,00 4,5 
713 Departament d'Enginyeria Química 138,60 138,60 0 
732 Departament d'Organització d'Empreses 153,00 157,50 -2,9 
742 Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques 1976,49 1956,87 1,0 
748 Departament de Física 130,68 130,68 0 
749 Departament de Matemàtiques 229,50 256,50 -10,5 
751 Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental 92,25 58,50 57,7 
753 Departament de Projectes Arquitectònics 13,50 13,50 0 

756 
Departament de Teoria i Història de 
l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació 

138,78 134,28 3,4 

Punts docents requerits pel centre 3513,38 3493,49 0,6 

 

  



     

 

7) Titulacions de les quals és responsable l’FNB 

 

 

Titulacions de Grau 

 

Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval 

Grau en Nàutica i Transport Marítim 

Grau en Tecnologies Marines 

 

 

Titulacions de Màster 

 

Màster en Enginyeria Naval i Oceànica 

Màster en Gestió i Operació d’Instalꞏlacions Energètiques Marítimes 

Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim 

 

  



     

 

8) Dades per titulació 

 

 

Total estudiants nous de Graus   163 

Total estudiants nous Màster   32 

Total estudiants matriculats   751 

Total estudiants titulats    139 

 

Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval 

Alumnes de nou ingrés 66 

Nota de tall   5,000 

Total alumnes   264 

Aptes fase inicial  57 

Aptes fase no inicial  68 

Titulats    61 

AMÀRITA DARNÉS, MARCEL 

AYALA BUFORN, JONATAN 

BADOSA BOIGUES, VICTOR 

BARBA ARIAS, RUBÉN 

BARDÉS PADILLA, JOSEP 

BAUSÀ GARCÍA, GUILLEM 

BONET CATALUNYA, JORDI ANDREU 

BORRAS BARCELO, BARTOMEU 

BORRÁS BRELL, ALFONSO 

CALVET MALVESÍ, ORIOL 

CARRERAS RUIZ, ÀLEX 

CASAS BÉJAR, MARC 

CERVERA CAMÓS, CLARA 

COBOS CASCO, ELENA 

CORTÉS CARMONA, ALEJANDRO 

CUBERO LÓPEZ, ÀFRICA 

DE CELIS ANDRÉS, ÓSCAR 

DE LA PUENTE PARRAS, JUAN 

DÍAZ BERSABÉ, CARLOS 

DOLZ RIPOLLÉS, MONTSERRAT 

EDO GLOSZ, ELOY WERNER 

FONSECA CASTRO, ANGIE TATIANA 



     

GALINDO AVELLÁN, DOMÈNICA POLED 

GARCÍA PEÑA, JAVIER 

GIRONA BADIA, MARC 

GONZÁLEZ ALBESA, VÍCTOR 

GUILLEN SERRANO, JUAN ALBERTO 

HERNÁNDEZ LÓPEZ, JOSEP RAMON 

JIMENEZ OSUNA, ALBERTO 

LIZANA VARGAS, PATRICK 

MARÍ DELL' OLMO, ANTONIO 

MARTÍN MARTÍN, ÁLVARO 

MARTÍNEZ DORESTE, JORGE 

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, DAVID 

MASANA RIVERA, IGNACIO 

MONTAL ALMIRALL, DANIEL 

MUÑOZ DE RAMON, SERGI 

MUSTERÓS JOVER, VÍCTOR 

NOGUER FIGUERAS, ALBERT 

ORQUIN SALUDES, ARNAU 

OTANO ALONSO, ANDRÉS 

OTERO MORA, ALEX 

PADROS LAPORTA, IGNASI 

PAGÀ PAGÀ, XAVIER 

PONS GARCIA, ALBERT 

PUIG CANTIN, SERGIO 

RECHE TEJERO, JÚLIA 

ROCHA LÓPEZ, DAVID 

ROMERO CUETO, MARTÍN 

ROS BAUTISTA, EDUARD 

ROSA CHECA, LOLA 

ROSET CARDONA, PABLO 

SABATÉ ORERA, MATIAS 

SÁNCHEZ ROMERO, VIRGINIA 

SERBUL, ADRIAN 

SOLA PULIDO, ERIC 

SOLEY BAS, CARLOS 

TORRENTS HERRERO, ENRIC 

TUDELA GUERRERO, SÍLVIA 
VAN DOMMELE BLANCH, PIETER 
ADRIAAN 

VICENS COLL, SIMÓ 

 

Grau en Nàutica i Transport Marítim 

Alumnes de nou ingrés 55 

Nota de tall   6,469 



     

Total alumnes   232 

Aptes fase inicial  38 

Aptes fase no inicial  42 

Titulats    43 

ALIBERCH VILARÓ, ALEXANDRE 

AMENGUAL OBRADOR, SEBASTIÀ 

CAMPILLO SICART, XAVIER 

CARRERAS RUIZ, JUDIT 

CHEN, XINYI 

DÍEZ BENAVENTE, ÀLVAR 

EDO GLOSZ, ELOY WERNER 

FOSALBA ARRETCHE, DANIEL JULIÁN 

GÓMEZ BIGORRA, DUNA 

GUTIÉRREZ LÓPEZ, RUBÉN 

HEREDIA CANTÓN, CARLA 

ISLA MATEU, MARC 

JANSANA CEA, ALBERTO NICOLÁS 

LEÓN CASTILLO, JUAN ANTONIO 

MARTÍNEZ BORREGO, ERIC 

MARTINEZ MASRAMON, MARC 

MARTÍNEZ NÚÑEZ, ERIC 

MARTÍNEZ PERRAMON, POL 

MUNNIKHUIS PUJOLAR, DENIS 

PEDROSA EGUÍLAZ, GUILLERMO 

PÉREZ BLANCO, LORENZO 

PIFERRER MURELAGA, XAVIER 

PUJOL LAGUNA, ANDREU 

RIVAS SANTANDREU, JOAN MANUEL 

RODRÍGUEZ TORRES, JOEL 

ROSSICH MATA, SANTIAGO‐DAVID 

RUÍZ GARCÍA, KIMBERLY 

SANCHEZ FERNANDEZ, GENIS 

SÁNCHEZ MUÑOZ, JOSÉ ANTONIO 

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, DANIEL 

SANCHIDRIAN CARRERO, POL 

SEBASTIÀ BENITO, JOSEP 

SIMON BIRBA, IVAN 

SOLER GIL, ADRIÀ 

SON SIN, INCHANG 

SORIANO ESQUÉ, RAMÓN MARÍA 

SPIESER JALBAUD, LOUIS 

TORTRAS DE LA CRUZ, PAU 

TRUJILLO DELGADO, DAVID 

VENTURA JARIOD, ELISENDA 



     

 

Grau en Tecnologies Marines 

Alumnes de nou ingrés 14 

Nota de tall   5,000 

Total alumnes   128 

Aptes fase inicial  22 

Aptes fase no inicial  27 

Titulats    28 

ABAIJÓN REMACHA, PEDRO ALEJANDRO 

AMÀRITA DARNÉS, MARCEL 

BALLESPÍ BÁRCENA, DAVID 

BARRANCO GODOY, SERGIO 

CABALLÉ PLANAS, RAMON 

CASAS CUELLAS, HECTOR 

COBOS CASCO, ELENA 

DE MARFÀ CORTÉS, JOSEP 

FERNÁNDEZ CIPRIANI, FACUNDO 

FONSECA CASTRO, ANGIE TATIANA 

GALINDO AVELLÁN, DOMÈNICA POLED 

GARCIA HOMAR, FERNANDO ANSELMO 

GIRONA BADIA, MARC 

HERNÁNDEZ LÓPEZ, JOSEP RAMON 

LLORET SEGURA, POL 

LORENZO TENA, OSCAR 

MINISTRAL ROSA, FERRAN 

MURO CARCELLER, BERNAT 

NOGUER FIGUERAS, ALBERT 

OLIVA OLMO, JOSE ANTONIO 

PAYERAS NICOLAU, JAIME 

RAMON MATAMOROS, ANDREU 

ROCHA LÓPEZ, DAVID 

RODRÍGUEZ VERDEGUER, VÍCTOR 

SIESO CORTÉS, JAVIER 

SOLER CAÑADAS, GENÍS 

VALERO PÉREZ, MARÍA 

VICENS COLL, SIMÓ 

 

Màster en Enginyeria Naval i Oceànica 

Alumnes de nou ingrés 14 

Total alumnes   61 



     

Titulats    4 

FUENTES SÁNCHEZ, MARÍA DEL MAR 

PASCUAL SOLDEVILLA, ERIC 

RIVERA MORCILLO, SERGI 

TURON PUJOL, FRANCESC 

 

Màster en Gestió i Operació d’Instalꞏlacions Energètiques Marítimes 

Alumnes de nou ingrés 5 

Total alumnes   10 

Titulats    5 

ALCOVER SERRA, MARC 

BOYET, BAPTISTE 

KARIOUHI JAADARI, SANAE 

MORA MOREIRA, MARCELO 

 

Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim 

Alumnes de nou ingrés 13 

Total alumnes   24 

Titulats    2 

DOMÍNGUEZ FRANCISCO, DANIEL 

SOARES DE MOURA, GASTAO 

 

  



     

 

9) Informe de gestió 

 

 

Informe de Gestió 2018 

Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) 

 

1 Introducció 

2 Equip Directiu 

3 Vicedeganat Cap d’Estudis 

4 Vicedeganat Relacions Internacionals i Recerca 

5 Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat 

6 Vicedeganat de Promoció i Relacions Institucionals 

7 Secretari Acadèmic 

8 Personal i organització 

9 Gestió Aula Professional 

 

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 2018 començà amb el següent Equip Directiu: 

Degà: Agustí Martin i Mallofré  

Vicedegana Cap d’Estudis : Montserrat Vela del Olmo 

Vicedegà de Relacions Internacionals 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 2018 ha estat ple de reptes per la Facultat de Nàutica, sent els mes 
importants: 

 Elaboració i aprovació del nou Pla Estratègic. 
 Plena implantació del Màster Universitari en Enginyeria Naval i 

Oceànica (MUENO). 
 Preparació i inici 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. 

 Registre en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del 
Màster de Enginyeria Naval i Oceànica. 

 Celebració del congrés de la IAMU (International Association of the 
Maritime Universities) 

 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 

 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 

 Iniciats els contactes amb l'Escola Europea Intermodal Transport per 
tal que els estudiants dels tres graus, durant el seu primer curs 
participar en el projecte Forma’t al Port 

 

3. Vicedeganat Cap d’Estudis 

 

3.1 Impartició en model semipresencial del Màster Universitari en Nàutica i 
Gestió del Transport Marítim i del Màster Universitari en Gestió i Operació 
d’Instal·lacions Energètiques Marítimes. 

 



     

Abril 2018: Modifica per tal d’impartir els Màster de manera semipresencial 
i anual. 

-Acord del Consell de Govern en sessió 01/2018 (22 de febrer de 2018) 

https://govern.upc.edu/ca/consell‐de‐govern/consell‐de‐govern/sessio‐01‐2018‐del‐consell‐

de‐govern/ratificacio‐d2019acords‐i‐informacio‐de‐la‐comissio‐de‐docencia‐i‐

estudiantat/aprovacio‐definitiva‐de‐les‐propostes‐d2019estudis‐de‐la‐programacio‐

universitaria‐curs‐2018‐2019/aprovacio‐definitiva‐de‐les‐propostes‐d2019estudis‐de‐la‐

programacio‐universitaria‐curs‐2018‐2019/@@display‐

file/visiblefile/15.3%20Proposta%20de%20programaci%C3%B3%20universit%C3%A0ria%20cur

s%202018‐2019.pdf 

 

-Acords de la Junta de Facultat per modificar les memòries 

https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/docs/ACORD%20JUNTA%20004‐

18%20%20Modificaci%C3%B3%20de%20la%20Mem%C3%B2ria%20del%20M%C3%A0ster%20

Universitari%20en%20N%C3%A0utica%20i%20Gesti%C3%B3%20del%20Transport%20Mar%C3

%ADtim.pdf 

https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/docs/ACORD%20JUNTA%20003‐

18%20%20Modificaci%C3%B3%20de%20la%20Mem%C3%B2ria%20del%20M%C3%A0ster%20

Universitari%20en%20Gesti%C3%B3%20i%20Operaci%C3%B3%20d'Instal%C2%B7lacions%20E

erg%C3%A8tiques%20Mar%C3%ADtimes.pdf 

 

-Memòria modificada enviada a avaluar a l’AQU al maig de 2018.  

 

Setembre de 2018: Inici de la impartició en model semipresencial del 
Màster Universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim i del Màster 
Universitari en Gestió i Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes. 

La demanda dels Màsters per començar al setembre de 2018 ha estat. 

MUNGTM (Nàutica): 

Nombre de sol·licituds: 38 

Nombre d’admesos: 37 

Nombre de matriculats: 24 

MUGOIEM (Marina): 

Nombre de sol·licituds:  8 

Nombre d’admesos: 7 

Nombre de matriculats: 7 

 

3.2 Impartició dels quatre quadrimestres del Màster Universitari en 
Enginyeria Naval i Oceànica 



     

 

MUENO: Dades de nova entrada a setembre de 2018 

Nombre de sol·licituds: 40 

Nombre d’admesos: 39 

Nombre de matriculats de nou ingrés: 26 

Nombre total de matriculats: 61 

 

3.3 Conveni amb Ningbo- Al setembre de 2018 

 

Han vingut els tres primers estudiants de la Universitat de Ningbo. Han estat 
a la FNB durant el curs 2018/19 cursant assignatures del Màster en 
Enginyeria Naval i Oceànica i realitzant el Treball Final de Màster. A l’acabar 
tindran la doble titulació de Màster de la seva Universitat i de la UPC. 

 

3.4 Carta als estudiants detectats copiant durant els exàmens (Juliol 2018) 

 

En total han estat 8 alumnes, un d’ells del programa Erasmus. 

 

3.5 Modificació de la normativa dels Treballs Final de Grau i Màster (Juliol 
2018) 

 

https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/docs/Normativa%20dels%20Treballs%20Fi%20de

%20Grau%20FNB%2012jul18.pdf 

https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/docs/Normativa%20dels%20Treballs%20Fi%20de

%20Master%20FNB%2012jul18.pdf 

 

3.6 Aprovació, per part de la Junta de Facultat de l’encàrrec docent (Abril 
2018 ) 

 

https://www.fnb.upc.edu/intranet/acordsjunta/2018 

 

3.7 Pla d’acollida 

 

 Jornada d’acollida als nous estudiants de Grau (12 de setembre de 
2018) 



     

 Redacció del Pla d’acollida (Novembre 2018) 

https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/Pla%20d%27Acollida.pdf 

 

3.8 Pla d’acció tutorial (setembre-desembre de 2018) 

 

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 20 
respostes. 

 Reunió de tot els professors-tutors el dia 5 d’octubre de 2018 per 
conèixer-nos i compartir estratègies d’actuació. 

 Curs de formació de tutors proporcionat per l’ICE i impartit per la sra. 
Judit Viñas,  els dies 31 d’octubre, 7 i 14 de novembre de 2018. 

 Redacció del Pla d’Acció Tutorial (Novembre 2018)  

https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/Pla%20d%27Acci%C3%B3%20Tut

orial.pdf 

 Redacció del manual del tutor (Desembre 2018) 

https://www.fnb.upc.edu/sites/default/files/qualitat/Manual%20del%20tutor.pdf 

 

3.9 Trobada amb els delegats de curs (23 de novembre d 2018) 

 

Reunió amb els delegats dels cursos, els representants dels estudiants a la 
Junta de Facultat, els membres de la Delegació d’estudiants de la FNB i el 
representant de la Facultat al Consell de l’estudiantat. 

 

ASSISTENTS: Representants de 1r. de GNTM, 1r. de GTM, 2n. de GESTN, 3r. 
de GNTM, 4t. de GNTM,  4t. de GESTN, Pau Mestre (Delegació d’Estudiants 
de la FNB i representant de la FNB al Consell de l’Estudiantat), Montserrat 
Vela (Cap d’Estudis de la FNB) 

 

Resum de temes tractats 

1. Presentació de les classes/grups per part dels diferents representants. 

2. Presentació de què són la Junta de Facultat i la Comissió Permanent 
Caldrà establir una via de comunicació amb els representants. 

3. Presentació de la Delegació d’Estudiants. Es pensa en obrir diferents 
comissions dintre de la Delegació per tal que tothom que així ho vulgui 
pugui participar. Exemples de comissions a formar: Sopar de Gala, 250 



     

Aniversari de la FNB, Representants de les classes, Espais de la Facultat 
(aula d’estudis, vending,...), Competicions (regates, velers amb 
radiocontrol,...), Activitats culturals (revista, tornejos, concursos...) 

4. Organització: Establir canals de comunicació entre els representants  i 
tota la comunitat d’estudiants.  

5. Propostes:  Adequar millor el mobiliari de la sala de vending, actualitzar 
les guies docents de les assignatures tant pel que fa a la bibliografia 
recomanada com a l’avaluació concretant els percentatges de nota de 
cada activitat,  fer constar als horaris de classe que es fan públics les 
hores de pràctiques, estudiar l’horari de les assignatures de Q7 de 
manera que es puguin cursar sense que això limiti. 

 

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 21 convenis amb diferents universitats europees i 1 
conveni amb Sudamèrica. Això permet que tots els estudiants que ho vulguin 
puguin realitzar una part dels seus estudis a l'estranger. 

 

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 

 

5.1 Pla Estratègic 

 

Al llarg de l’any 2018 s’ha portat a terme el disseny del Pla Estratègic de l’FNB 
2019-2021 amb el suport i orientació del Gabinet de Planificació, Avaluació i 
Qualitat (GPAQ) de la UPC. 

 

El procés de disseny ha comptat amb una àmplia participació de la comunitat 
(PDI, estudiants i PAS) i altres grups d’interès.  En concret, s’han portat a 
terme dues jornades de treball amb els stakeholders (09.04.2018 i 
24.10.2018).  La primera ha donat lloc al document “Present i Futur de la 
Facultat de Nàutica de Barcelona” i el segon a la definició dels objectius 
estratègics i assignació dels seus responsables. 

 

La informació del Pla Estratègic està disponible a la web de la Facultat, a 
l’apartat Facultat > Qualitat > Pla Estratègic. 

 

El Pla Estratègic de l’FNB 2019-2021 es va aprovar en Junta de Facultat 
ordinària el dia 19.12.18. 

 

5.2 Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ) 

 

El 2018 s’han revisat i actualitzat tots els Documents, Manual de Qualitat i 
Processos del SAIQ amb l’objectiu de satisfer simultàniament els 
requeriments de la nova versió del programa AUDIT i la norma ISO 
9001:2015 i, alhora, fer-los més operatius. 

 

S’han renumerat els processos per tal de que segueixin l’actual numeració de 
les directrius del programa AUDIT i estiguin en consonància amb els sistemes 
de qualitat de la resta d’escoles de la UPC. 

 

S’han revisat els plans de Promoció, Acció Tutorial, Acollida i Orientació 
Professional.  Aquests plans es poden consultar a l’apartat Facultat > Qualitat 
> Evidències i indicadors del SAIQ.  El detall dels canvis realitzats al SAIQ es 
pot consultar a l’Informe de Qualitat 2018 disponible al mateix apartat web. 

 



     

La Revisió del SAIQ es va aprovar en Junta de Facultat ordinària el dia 
19.12.18. 

 

5.3 Auditories externes 

 

El 2018 s’ha realitzat la transició de la Norma 9001:2008 a la Norma 
9001:2015.  La visita de transició va tenir lloc el 30.05.18 i la visita de 
renovació del certificat va tenir lloc els dies 15.11.2018 i 16.11.2018.  Com 
a resultat, l’FNB està certificada segon la Norma 9001:2015 a l’àmbit de 
certificació “Disseny dels plans d’estudi i accions formatives, organització i 
desenvolupament de l’activitat docent, incloent el codi de formació del 
conveni STCW-2010” fins el 31.12.2021.  Als informes de les auditories 
externes 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. 

 

D’altra banda, el maig de 2018 la Comissió Europea va obrir un expedient 
sancionador al Reino de España per incorrecta transposició del codi STCW a 
les titulacions nàutiques.  Com a conseqüència, la DGMM (Dirección General 
de la Marina Mercante) va iniciar un seguit d’actuacions urgents que van 
incloure l’auditoria als centes de formació i la revisió dels corresponents Reial 
Decret (RD) i Ordre Ministerial (OM). 

 

Amb l’ajut dels coordinadors de les titulacions i el PDI, l’FNB va elaborar i 
remetre a la DGMM un seguit d’informes per donar resposta a diferents 
observacions de la carta d’emplaçament: Gestió de la qualitat dels centres 
d’educació (obs. 14), Formació i avaluació conformes al Codi STCW, secció 
A-I/6, paràgraf 1.1 (obs. 17) i Formació en tècniques d’instrucció, i mètodes 
i pràctiques sobre formació i avaluació (obs. 18). 

 

5.4 Informe de Seguiment del Centre 

 

El 2018 l’FNB ha presentat a l’AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya) l’Informe de Seguiment del Centre (ISC) que 
justifica les modificacions obligatòries, referents a la qualitat dels Treballs Fi 
de Grau (TFG) i a la informació professional a la web, que van condicionar 
l’acreditació de les tres titulacions de grau en l’avaluació de 2016.  

 

L’Informe de Seguiment del Centre es va aprovar en Junta de Facultat 
ordinària el dia 19.12.18 i es pot consultar, per a cada grau, a la web de la 
Facultat, apartat Qualitat > Marc VSMA de les titulacions. 



     

 

5.5 Accions de millora 

 

Amb l’ajut dels Coordinadors de les titulacions i el Centre de Càlcul s’ha 
revisat la informació professional de la web i s’ha refet l’apartat de qualitat 
per tal d’incloure les evidències, informes i indicadors. 

 

Pel que fa a les accions de millora de la qualitat dels TFGs,  

 El Centre de Càlcul ha implementat un aplicatiu informàtic per a la Fitxa 
d’Avaluació que directament envia la informació a Gestió Acadèmica. 

 S’ha elaborat i publicat un Manual d’ajut als membres dels tribunals 
 L’anterior “Guia per a la redacció del TFG” s’ha revisat i ampliat per tal 

d’obtenir l’actual “Guia per a l’elaboració dels Treballs Fi de Grau i 
Treballs Fi de Màster” disponible a la web de l’FNB 

 S’ha portat a terme la primera edició del Concurs de pòsters de 
TFG/TFM coincidint amb la segona Jornada de Portes Obertes, el 
25.04.2018. 

 

5.6 Enquestes 

 

Des del 08.10.18 al 31.10.18, l’FNB ha portat a terme l’enquesta de 
satisfacció amb els serveis de l’FNB adreçada als col·lectius d’estudiants, PAS 
i PDI.  Els resultats complets, incloent les respostes lliures, es poden consultar 
a l’apartat de Facultat > Qualitat > Evidències i indicadors del SAIQ. 

 

D’altra banda, s’ha fet arribar una carta de felicitació als professors que han 
obtingut resultats excepcionalment bons a les enquestes de docència. 

 

5.7 Formació 

 

El 2018 la relació dels cursos que ha portat a terme l’ICE a les instal·lacions 
de la Facultat de Nàutica són: 

 “Taller pràctic sobre els Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat 
(SGIQ) dels programes formatius de la UPC” (19.01.18). 

 “Coaching per a professorat universitari que imparteix docència en 
anglès (FNB)” (05-28.06.18) 

 “Formació de Formadors. Curs d'entrenament per a instructors segons 
model OMI 6.09” (tercera edició del curs, adreçat al PDI que no van 



     

assistir a les dues edicions anteriors o que s’han incorporat recentment 
a l’FNB)  (04-22.06.18) 

 “Disseny, desenvolupament i avaluació d’assignatures en línia i/o 
semipresencials” (curs virtual, 05.04.18 – 10.05.18) 

 “Recursos per a impulsar l’acció tutorial (FNB)” (31.10.18 – 14.11.18) 

 

6. Vicedeganat de Promoció i Relacions Institucionals 

 

Durant el 2018 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 2018. La Fira de la 
Nàutica i els seus oficis 

 Saló Nàutic de Barcelona. Estand de la FNB. Del 10 al 14 d'octubre de 
2018 

 

Jornades de Portes obertes:  

 Jornada 25 d’abril 64 assistents  
 Jornada 12 de stembre 52 assistents 

 

Visites a centres de secundaria: 

 Centre de Formació de Ciutat Vella. 13 de setembre 2018 

 

Divulgació tecnològica: 

 ESCOLAB. 9 de març de 2018. EscoLab és una iniciativa de 
l’Ajuntament de Barcelona coordinada pels programes Barcelona 
Ciència, de l’Institut de Cultura de Barcelona, i Cultura Científica, de 
l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, amb la participació dels 
centres de recerca que ofereixen les diferents activitats. 

 

Altres: 

 Participació al 48h Open House Barcelona, el 27 y 28 d’octubre de 2018 
(Festival d'arquitectura per a la divulgació del patrimoni arquitectònic 
de la ciutat de Barcelona). 

 

 



     

7. Secretari Acadèmic 

 

Durant l’any 2018 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 

 

 Incorporació de la Marta Garcia com a responsable de la unitat de 
Gestió Acadèmica, per cobrir la vacant que va deixar la Inma Cabezas 

 Incorporació de la Neus Matas com a tècnica de Gestió Acadèmica, per 
cobrir la vacant que deixava la Marta Garcia 

 Incorporació de la Mercè Borao com a responsable de Consergeria en 
substitució de Gaspar Albert amb motiu de la seva prejubilació 

 Suport temporal de la Feli Garcia a Consergeria pels matins, per cobrir 
la baixa del José Luis Becerra 

 Incorporació de Miguel Angel Cruz a l'Aula Professional a partir del 
setembre de 2018, per cobrir la baixa per maternitat de la Marta Mach 

 

Economia i infraestructures 

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

 Acord 001-18  Convocatòria d'ajuts per a la millora d'equipaments 
docents i infraestructures de l'FNB 2018   (sessió ordinària CP 14-3-
2018) 

 Acord 002-18  Convocatòria d'ajuts per a la realització de TFG i TFM 
innovadors any 2018 (sessió ordinària CP 14-3-2018) 



     

 Acord 006-18  resolució de la convocatòria d'ajuts per a la millora 
d'equipaments docents i infraestructures de l'FNB 2018   (sessió 
ordinària CP 28-6-2018) 

 

9. Gestió de l’Aula Professional 

 

Malgrat que la Memòria 2018 de l’Aula Professional està acabada, encara no 
ha estat lliurada a l’Equip Directiu en espera d’alguna petita modificació i 
posterior aprovació. 

 

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 2019 

 

 

Capt. Agustí Martin i Mallofré 

Degà Facultat de Nàutica de Barcelona  
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1.CAPÍTOL II DESCENTRALITZAT 

 

Acord CS 2018/01/02. Vist l’acord CG 2018/01/22 del Consell de Govern de 22 de febrer 
2018, l’informe favorable de la Comissió Econòmica, en virtut de l’article 89 c i i de la 
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i els articles 151 i 156 dels 
Estatuts de la UPC, s’aprova el pressupost de la UPC per al 2018. 

 

En aquest pressupost es van aplicar els mateixos criteris que a l’any 2017 per elaborar 
la distribució del pressupost descentralitzat de les unitats acadèmiques. En el cas de 
centres docents, els indicadors emprats van ser: 

 

Indicadors i pes:  

Nombre d'estudiants ETC (promig darrers tres cursos): 40%  

Mobilitat estudiantat (promig darrers tres cursos):  17%  

Titulats (promig darrers tres cursos acadèmics):  30%  

Valor net equipament darrers 5 anys (2013 a 2017):  13%  

 

El pressupost total que es va assignar a la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) 
segons aquests indicadors va ser de 39.447€ el que suposava un 13,63% més respecte 
al pressupost del 2017. La distribució dels imports estan detallats més endavant, a la 
“taula de tancament de l’exercici econòmic”.  

 

L’evolució de l’import total del pressupost genèric dels darrers anys ha estat la següent: 

Any Import % 

2007 108.416,73  

2008 111.669,24 3 

2009 111.669,24 0 

2010 111.669,24 0 

2011 100.502,31 -10 

2012 45.025,03 -55,20 

2013 32.153,96 -28,59 

2014 32.153,96 0 

2015* 31.795 -1,12 

2016 31.950 0,49 

2017 34.715 8,65 

2018 39.447 13,63 
*Per decisió de la gerència i equip de govern de la UPC, a partir de l’exercici 2015 
fins a l’actualitat s’apliquen els mateixos indicadors especificats 

 



     

En la distribució del pressupost genèric de funcionament que es presenta tot seguit, 
s’incrementa un 1% l’assignació docent per al CEN i les seccions departamentals, 
equiparant-se amb l’assignació per a docència centralitzada. La resta de partides es 
mantenen en els mateixos percentatges que al pressupost del 2017.  

 

S’ha establert com a criteri de distribució de l’assignació docent als departaments els 
punts de l’encàrrec docent del curs 2017-2018, aprovat per Junta de Facultat al juny de 
2017. 

Distribució Pressupost Cap. II *DOCÈNC
I 

TOTAL 

Administració i direcció  20% 
Activitats culturals i d’extensió universitària  13% 
Promoció i innovació  12% 
Planificació estratègica i qualitat  3% 
Docència*  52% 
Centralitzada 18%  
Equipaments docents 8%  
Aules informàtiques 3%  
Dept. I Seccions 18%  
Convocatòries i ajuts transversals 5%  
TOTALS 52% 100 

*Per decisió de la gerència i equip de govern de la UPC, a partir de l’exercici 2015 
fins a l’actualitat s’apliquen els mateixos indicadors especificats 

 

1.1 INGRESSOS CAPÍTOL II  

 

Tot i que s’havien previst inicialment uns ingressos de 17.500 €, finalment els ingressos 
han estat de 90.704,57 €. Aquest concepte inclou facturació a tercers, cànons, facturació 
per cessió temporal d’espais, convenis de cooperació educativa, patrocinis, organització 
d’actes internacionals ( IAMU AGA 2018) i programes de formació permanent, que han 
revertit en l’increment del pressupost de funcionament de l’FNB. 

 

Les tarifes per cessió temporal d’espais de l’FNB van ser aprovades pel Consell Social 
i es recullen a l’apartat de “Tarifes i Preus” del Pressupost de la UPC 2018. 

 

En referència a l’acord del Consell Social CS 15/07 2013, en base al qual les unitats 
responsables de programes de formació permanent oferts per la Fundació Politècnica 
de Catalunya reben el 20% dels beneficis dels esmentats cursos, aquest 2018 l’FNB ha 
ingressat 11.563,30 € (Màster Shipping Business). 

 

 

 

 



     

1.2 CONVOCATÒRIES 

 

Pla Tic UPC 2018 

 

Al maig de 2018 es va publicar la convocatòria per a la renovació d’infraestructures 
TIC corresponents a equips de comunicació de les xarxes locals, ordinadors per aules 
i ordinadors i monitors del PAS de plantilla fixa . La resolució de 15 juny i posterior 
resolució d’ajuts addicionals de 5 de juliol de 2018, per un import total de 34.400€ amb 
cofinançament del 50% per part de l’FNB, va aprovar per a l’FNB la renovació de: 

 2 Pc’s per al PAS 

 47 PC’s per aules 

 

Finalment es concedeix un ajut addicional de 150.000€ per aules docents que es 
reparteix proporcionalment entre tots els centres en funció del núm. total d’estudiants 
de grau i màster. El finançament definitiu va ser: 

 Aportació Serveis centrals UPC: 21.872,98€ 

 Aportació FNB: 16.785,88 

 

Per diverses incidències amb el proveïdor aquesta renovació d’equips no s’ha pogut 
executar dins de l’exercici 2018. Queda pendent d’execució durant l’exercici 2019. 

 

Convocatòria extraordinària d’ajuts d’equipaments docents i infraestructura de 
l’FNB 2018 

 

L’acord 001-18 de la comissió permanent de l’FNB de 14 de març aprova la 
convocatòria d’ajuts per al millora d’equipament docent i infraestructures de l’FNB. 

 

L’objectiu d’aquesta convocatòria és respondre a les necessitats de la docència 
impartida a l’FNB respecte a les instalꞏlacions i la renovació d’equipaments docents 
d’aules, laboratoris, tallers i infraestructures. Tot i que l’import inicial de la convocatòria 
va ser de 5.000€, procedents del pressupost del projecte CTT U-00361 de l’FNB, la 
quantitat de les solꞏlicituds degudament justificades i prioritzades així com la 
disponibilitat pressupostària del projecte van possibilitar que, a proposta del degà i per 
acord 006-18 de la Comissió Permanent de 28/06/18, finalment l’import total de la 
convocatòria fos de 13.620,73€ dels quals 2.567,54€ van ser cofinançats pels diferents 
departaments, distribuïts de la següent manera. 

 

 

 



     

CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER A LA MILLORA DE L'EQUIPAMENT DOCENT FNB 2018 
- RESUM DE SOLꞏLICITUDS APROVADES 

Títol de l'actuació 
Import total de 
l'actuació (IVA 

Inclòs) 

Ajut  atorgat 
(IVA Inclòs) 

U-00361 

Cofinançament 
Dept./Secció 

Kit SCE - SIMATIC TP 700 Comfort 751,72 € 601,38 € 150,34 € 

Cable Profidus 30,25 € 24,20 € 6,05 € 

2 Connectors Profidus 104,08 € 83,26 € 20,82 € 

Kit SCE - SIMATIC S7 1516 - 3PN/DP 1.684,93 € 1.347,94 € 336,99 € 

Maqueta de catamarà* 783,02 € 0 € 0 € 

Bomba per a la maqueta de 
portacontenidors * 

50,00 € 40,00 € 10,00 € 

SUBTOTAL ESAII 3.404,00 € 2.096,78 € 524,20 € 

Renovació pràctiques laboratori 
assignatura Física 

1.000,00 € 800,00 € 200,00 € 

SUBTOTAL FÍSICA 1.000,00 € 800,00 € 200,00 € 

Equip de Vent Raymarine 1.657,70 € 1.326,16 € 331,54 € 

Equip d'ultrasons laboratori d'ANDS 3.478,75 € 2.783,00 € 695,75 € 

Cartografia electrònica 273,46 € 218,77 € 54,69 € 

Equipament divers taller mecànic 1.532,02 € 1.225,62 € 306,40 € 

Reparació del planetari 2.274,80 € 1.819,84 € 454,96 € 

SUBTOTAL CEN 9.216,73 € 7.373,39 € 1.843,34 € 

TOTAL D'AJUTS PER A LA 
MILLORA DE L'EQUIPAMENT 
DOCENT 2018 

13.620,73 € 10.270,17 € 2.567,54 € 

* L’equipament maqueta de catamarà i Bomba per a la maqueta de portacontenirdors 
finalment es van finançar mitjançant la convocatòria d’ajuts per a la realització de 
TFG i TFM. 

 

Convocatòria d’ajuts per a la realització de TFG i TFM innovadors 2018  

 

L’acord 002-18 de la comissió permanent de l’FNB de 14 de març aprova la convocatòria 
d’ajuts per a la realització de TFG i TFM innovadors 2018. Per resolució de la mateixa 
comissió permanent s’acorda concedir els següents ajuts: 

Estudiant Títol del Treball Ajut atorgat FNB. 
IVA INCLÒS 

Alex Buitrago Cervilla 
Estudio e instrumentación de una 
embarcación autónoma 443,73 € 

Margarita Llull Amer 
Propuesta de un procedimiento alternativo 
para el forrado de embarcaciones de madera. 171,39 € 

 Total 615,12 € 

 

 

 



     

Beques d’aprenentatge 

 

S’han convocat les següents beques per a donar suport a activitats específiques: 

 suport a la matrícula de juliol i setembre (20h/setmana) 

 suport al Saló Nàutic (20h/s) 

 suport a les activitats nàutiques (10h/s) 

 suport a l’Aula Professional de l’FNB ( 20h/s) 

 Suport al congrés IAMU AGA 2018 (10h/s) 

 suport de caràcter polivalent per a diverses activitats de taller mecànic 
laboratoris (10h/s) 

 

El cost total d’aquestes beques, inclosa la Seguretat Social, ha estat de 12.264,07€ 

 

Programa de mobilitat internacional  

 

L’FNB ha rebut un ajut del fons Erasmus OS per a la gestió del programa de mobilitat 
internacional de 1.369,99€ . La data límit per a la justificació de la despesa a càrrec 
d’aquest programa és el 30 d’abril de 2019. A 31 de desembre de 2018 resten pendents 
les actuacions de mobilitat i es traspassa el saldo a l’exercici 2019. 

 

1.3 ROMANENTS  

 

Romanent 2017  

 

Al tancament de l’exercici 2017 va haver un romanent 10.848,92 €. Els quals estaven 
distribuïts del a següent manera:  

9.813,67€ romanent específic  

990,22€ romanent general  

45,03€ romanent d’assignació específica adequació aula 28  

 

Per a l’exercici 2018 , des de Serveis Generals UPC ens traslladen un romanent de 
6.495,47€  

 

Per calcular aquesta quantitat des de serveis centrals han tingut en compte el romanent 
específic aplicat els següent criteri :  



     

Ingressos de l’ 1 al 31 de desembre de 2018 - 7.798,85€ - restant la morositat del 
primer semestres – 1.303,38€ -  

 

1.4 ADQUISICIONS I MILLORES  

 

A més de les adquisicions i millores explicades anteriorment, l’FNB ha realitzat les 
següents accions:  

Punt xarxa wifi. Edifici NT1. Zona Vending  

11 discs durs per ampliació capacitat PC’s Aules. 

Compra d’un ordinador per a l’Aula Professional de l’FNB –Edifici Simuladors 

 

2. CONTRACTES CENTRALITZATS DE SERVEIS EXTERNS  

 

Tot seguit es fa un resum de les novetats que s’han produït aquest any en les diferents 
empreses externes contractades per la UPC que donen servei a l’FNB, per l’impacte 
econòmic que pot tenir al pressupost descentralitzat.  

 

Neteja  

 

A 12 de maig de 2016 i per mitjà del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 
(CSUC), es va adjudicar el nou contracte de servei de neteja i recollida selectiva de 
residus de la UPC, i la seva vigència va començar l’1 de juliol de 2016. L’empresa 
adjudicatària per als popers 4 anys és ISS Facility Service SL. 

 

Reprografia  

 

A traves del Servei de Patrimoni i Contractació de la UPC, l’any 2015 es va iniciar el 
procés de licitació dels serveis de reprografia de la UPC. L’empresa guanyadora de la 
licitació va ser CANON ESPAÑA, S.A. El desplegament i implementació del servei es 
va fer durant el mes de maig de 2016.  

 

Durant el 2018, en coordinació amb les diferents seus departamentals amb presència a 
l’FNB s’han dut a terme les actuacions necessàries per traspassar la part d’assignació 
docent corresponent a fotocòpies a cadascuna de les seccions i seus departamentals.  

 

 

 

 



     

Vending  

 

La licitació d’aquest contracte es va adjudicar el mes de juliol de 2014 a Automáticos del 
Valles, S.A. Entre les noves condicions econòmiques que es van aplicar, el cànon es 
dividia en una quantitat fixa, que és de 1.500 euros anuals (exclòs l’Iva) revisables amb 
l’increment de l’IPC i un percentatge variable que equival al 95% sobre el benefici 
econòmic anual. Atès que l’empresa no ha registrat cap benefici degut a la inversió feta 
en les màquines i el panelat, preveu que no tindrà benefici fins a la seva amortització 
total.  

El contracte expirava el 14/09/17, s’ha prorrogat de mutu acord amb la UPC per un 
import anual de 1.507,53€ ( Iva exclòs) fins el 14/09/19 amb les mateixes condicions del 
contracte inicial. 

 

3.INFORMES ECONÒMICS  

 

Despesa per classificació 

Despesa per posició pressupostària 

Exercici  Posició pressupostària  Import 

2018  G/16480/GEN Assegurances socials  1.583,20 € 

2018  G/20300/GEN Lloguers de maquinària, instal∙lacions i utillatge  322,91 € 

2018  G/20900/GEN Altres lloguers i cànons  1.191,13 € 

2018  G/21300/GEN Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal∙lacions i utillatge  517,84 € 

2018  G/21720/GEN Manteniment d'equips informàtics (descentralitzat)  1.214,40 € 

2018  G/21900/GEN Reparacions, manteniment i conservació d'altre immobilitzat  2.866,44 € 

2018  G/22000/GEN Material d'oficina i informàtic no inventariable  5.612,99 € 

2018  G/22030/GEN Materials bibliogràfics i digitals que no són fons de biblioteques  904,84 € 

2018  G/22040/GEN Fotocòpies i enquadernacions  3.474,83 € 

2018  G/22110/GEN Material de laboratori fungible  2.232,60 € 

2018  G/22150/GEN Altres compres  548,18 € 

2018  G/22200/GEN Línies de dades, troncal de la xarxa i telefonia  898,13 € 

2018  G/22210/GEN Correu i missatgeria  411,59 € 

2018  G/22500/GEN Tributs i impostos  240,23 € 

2018  G/22600/GEN Organització d'actes acadèmics i de representació  7.140,85 € 

2018  G/22602/GEN Altres despeses protocol∙làries  10.365,46 € 

2018  G/22680/GEN Altres despeses de publicitat i promoció  2.449,62 € 

2018  G/22700/GEN Neteja  493,91 € 

2018  G/22701/GEN Seguretat  1.542,18 € 

2018  G/22760/GEN Encàrrecs d'estudis i treballs tècnics  4.013,48 € 

2018  G/22763/GEN Altres serveis externs  1.313,10 € 

2018  G/22835/GEN Despeses d'organització de congressos i conferències  399,77 € 

2018  G/23010/GEN Comissions de serveis i assistències a concursos i oposicions  13,35 € 

2018  G/23050/GEN Despeses d'altres desplaçaments  27.199,45 € 

2018  G/48000/GEN Beques aprenentatge UPC  10.680,87 € 

2018  G/48900/GEN Altres ajuts a persones  171,39 € 

2018  G/48920/GEN Aportacions i quotes a Entitats Sense Finalitat de Lucre  1.607,03 € 

2018  G/62201/GEN Equips procés de dades, telecomunicacions i audiovisuals inventariables  1.604,91 € 

2018  G/62300/GEN Inversions en mobiliari i estris inventariables  3.861,01 € 

2018  G/62410/GEN Equipament científic inventariable  984,33 € 

 95.860,02 € 



     

 

Pressupost definitiu disponible 2018 

 

PRESSUPOST 
DISPONIBLE 

22999 Cap. 2 Despesa descentralitzada (Distribució 2018) 39.447,20 € 

22999 Cap. 2 Despesa descentralitzada (Romanent 2017) 6.495,47 € 

22999 Cap. 2 Despesa descentralitzada (Co-finançament Conv. Extraor. ESAII) 604,95 € 

32001 Prest. Serv. Complement. A l'ensenyament. Cooperació Educativa 18.837,66 € 

32902 Altres serveis 1.200,00 € 

39010 Rep. Costos diversos 42.635,14 € 

39030 Altres ingressos diversos 498,58 € 

48001 Trf. Ent. S/F Lucre 11.563,30 € 

54000 Arrendaments d'instalꞏlacions comuns 14.435,82 € 

55000 Concessions administratives. Màquines de vending 1.534,07 € 

20210 Lloguer d'edificis i altres construccions (TC CURSOS PER) 480,00 € 

22000 Llicències CES EduPack 2018 Edition (DCEN) - 576,65 € 

22040 Fotocòpies seccions i departaments (TC) - 1.352,33 € 

22600 Organització d'actes acadèmics (Ajuda a la delegació d'estudiants) 200,00 € 

23010 Com.Servei Conc. I opos (Eleccions) 13,35 € 

62202 Ajut Convocatòria Pla Tic 21.872,98 € 

22900 Coordinació de projectes d'intercanvi 1.369,99 € 

TOTAL DISPONIBLE 159.259,53 € 

 

Equipament docent 2018 –Tipus de finançament 

Equipament docent 2018- tipus de finançament 
Adquisicions PLA TIC 

Centralitzat 
PLA TIC 

Cofinançament Cap. II FNB 
Conv. ajuts 

Equipament docent 
Cap. II 

Descentralitzat 
49 PC’S 
2 pas + 47 Aules informàtiques 

21.872,98€ 16.785,88€   

Kit SCE SIMATIC + cables i 
connectors 

  886,77 €  

Kit SCE SIMATIC S7   1.684,93€  
Pràctiques Física   1.000,00€  
Equip de Vent Raimarine   1.657,70€  
Equip Ultrasons LAB d’AND’S   3.478,75€  
Cartografia electrònica   273,46€  
Reparació Planetari   2.274,80€  
Punt Wifi vending    521,07€ 
Ampliació 11 disc durs PC’s    735,79€ 

PC aula Professional    804,54€ 
SUBTOTALS INVERSIONS 21.872,98€ 16.785,88€ 11.256,41 € 2.061,04€ 

TOTAL INVERSIONS 51.976,31€ 

 

 

 

 

 

 



     

Tancament Pressupost Genèric CAP II 2018  

 

 

  



     

 

11) Convenis 

 

 

Convenis de cooperación educativa 

 

Pràtiques curriculars   48 

Pràctiques extracurriculars  89 

   Total   137 

 

El director de l'empresa bound4blue David Ferrer Desclaux i el Vdg.de relacions 
institucionals de la Facultat de Nàutica de Barcelona Joan A. Moreno M, varen mantenir 
una reunió a la FNB amb l'objectiu de seleccionar un estudiant del Grau en Tecnologies 
Marines (GTM) per encarregar-se de l'enginyeria de control i operació a bord d'un vaixell, 
d'un novedós sistema de propulsió mitjançant una vela rígida (Wingsail Tecnhonoly) 
amb la finalitat de reduir el consum de fuel i de les emissions. En un primera instància 
l'empresa formarà al estudiant durant 6 messos per desprès embarcar-se 4 messos en 
una vaixell de pesca de 40 m de LOA al Pacífic (Perú). 

 

Primer contacte amb representants de l'Escola Superior Náutica Infante D. Enrique fe 
Lisboa ( Olga Delgado i Paulo José). L'objectiu es treballar conjuntament en projectes 
d'investigació i establir acords de mobilitat entre les dues institucions. 

 

 

  



     

 

12) Mobilitat de l’estudiantat 

 

 

Estudiants que han marxat d’intercanvi  24 

Estudiants rebuts d’intercanvi   11 

    TOTAL   35 

 

 

 

  



     

 

13) Qualitat 

 

 

Les feines realitzades en l’àmbit de qualitat han estat: 

• Migració del sistema de qualitat a la norma ISO 9000:2015 

• Posta en marxa del Pla Estratègic 

• Actualització del reglament de la Comissió de Qualitat 

• Elaboració del Pla d’acció tutorial 

• Elaboració del Pla d’acollida 

• Elaboració del Pla de promoció 

• Elaboració del Pla d’orientació professional 

• Informe anual de qualitat 2018 

 

Tots aquests documents es troben com acords de Junta de Facultat 

 

  



     

 

14) Actes acadèmics 

 

 

Pràctiques dels nostres estudiants del màster universitari en enginyeria naval i oceànica 
en el canal d'assajos hidrodinàmics al ETSIN. 

 

Inauguració del curs acadèmic 2018-19 

 

Convocatòria d’exàmens per a la obtenció dels títols professionals de Oficial de 
màquines de 2ª classe de la Marina Mercant i de Pilots de 2ª classe de la Marina Mercant 

 

Jornades Tecnològiques marítim portuàries: el projecte TRANS-ITO 

 

Acte de Graduació 2017-18 dels alumnes dels Graus i Màster, L'acte serà a la Sala 
d'Actes, presidit pel degà, Agustí Martin i Mallofré i com a padrina i padrí de la promoció 
hi seran la Sra. Raquel Quiroga, Senior Surveyor, ISM, ISPS & ISO Lead Auditor i MLC 
Inspector de la Societat de Clasificació DNV i el Sr. Narcís Pavón, director General 
d'APM Terminals Barcelona, respectivamen 

 

Els alumnes de GTM i GESTN van visitar l'empresa SGS on van tenir l'oportunitat de 
veure el procés de radiografiat amb isòtop radioactiu d'una unió soldada. Aquesta visita 
s'emmarca com a activitat docent de l'assignatura Inspecció i Assaigs No Destructius 
impartida pel professor Joan A. Moreno. En finalitzar aquesta sessió i aprofitant la seva 
proximitat vàrem tenir l'oportunitat de visitar la fàbrica de xocolata BLANXART i per 
descomptat tastar el seus productes. Volem agrair al personal de SGS i en particular a 
en Joan Salart i en Zoran Frzop Muñoz per la seva disponibilitat i en fer possible aquest 
tipus d'activitat docent més enllà de les aules. 

 

S’inicien converses amb Capitania Marítima de Barcelona a requeriment de la Direcció 
General de la Marina Mercant per millorar els estudis regulats pel Conveni STCW 

 

Curs Projectes de Arduino amb labVIEW 5a. edició impartit del 4 al 8 de febrer a l'Aula 
Professional i organitzat pel laboratori d’ANDS 

 

La Facultat de Nàutica participa en el projecte "SKILLS BEYOND THE SEAS" del qual 
forma part el prof. Dr. Germán de Melo. És un projecte Erasmus+ finançat per la UE 
amb l'objectiu d'oferir un itinerari de llocs de treball i mobilitat laboral per a la gent de 
mar i estudiants del sector marítim, així com, per a facilitar la seva transició a llocs de 
treball en empreses marítimes terrestres. 



     

 

Projecte de recuperació del llagut de foc, una embarcació tradicional de pesca de la 

Costa Brava desapareguda a càrrec del professor Sergio Velázquez 

 

  



     

 

15) Premis i distincions rebudes 

 

 

Els premis i distincions rebudes al llarg d’aquest curs han estat 

 

 La “Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya” amb motiu del 250è 
aniversari 

 

 Reconeixement per part de la “Cambra de Comerç, Industria i Navegació 
de Barcelona” amb motiu del 250è aniversari 

 

 Reconeixement per part del “Port de Barcelona” amb motiu del 250è 
aniversari 

 

 Reconeixement per part de “Museu Marítim de Barcelona” amb motiu del 
250è aniversari 

 

 Reconeixement per part de “Pràctics de Barcelona” amb motiu del 250è 
aniversari 

 

 Reconeixement de “Associació d’Agents Consignataris de Vaixells de 
Barcelona” amb motiu del 250è aniversari 

 

 Reconeixement de la terminal “ATEIA-OLTRA Barcelona” amb motiu del 
250è aniversari 

 

  



     

 

16) IAMU 

 

 

Setembre 

 

Presentació al PDI i PAS de la preparació del congrés de la IAMU 

 

Octubre 

 

International Executive Board Meeting IAMU en la Facultat de Nàutica 

 

Congres de la IAMU en la nostra Facultat 

 

Assemblea General de la IAMU 

 

  



     

 

17) Activitats d’extensió universitària 

 

 

Jornades i conferències 

 

Conferència "Enginyeria de Manteniment i Noves Tecnologies" a càrrec del Dr. Angel 
Varela, antic alumne de la nostra Facultat. 

 

Primera jornada de UPC i les ciutats universitàries a la Facultat de Nàutica de Barcelona 
amb el tema “Ciutat i territori” 

 

Conferència que tractarà sobre el "Proyecto Estrecho de Magallanes en Tránsito" a 
càrrec dels ponents investigadors: Maria Paz Montesinos, Pamela Martínez Rod i Santi 
Maeso. 

 

Jornades Tecnològiques marítim portuàries: el projecte TRANS-ITO 

 

JORNADES GENT DE MAR Organitzat per l'Apostolat del Mar de Barcelona 

 

L' École nationale supérieure des mines de Paris ens visiten. El professor Dr. Ricard Bosch 
els hi va impartir una conferència sobre "reflexions sobre la propulsió elèctrica" 

 

Xerrada amb la temàtica de la osmosi i presentació del llibre “La Hidrólisis. El càncer 
de las embarcacions de ploástico (PRFV)” 

 

El secret del Blockchain en la cadena del transport maritim, una gran experiència 
presentada per Juan Cauvet (Eurecat) i Javier Gallardo (Portic). Activitat organitzada 
per Youngship, Barcelona Cluster Nàutic i FNB 

 

Dintre dels actes que organitzats al llarg d'aquest any en commemoració del 250è aniversari 
de la nostra Facultat, es va programar la Conferència: "Tratamiento y gestión de residuos 
MARPOL" amb els ponents Enric Junyent i José Luis Sánchez, de l'empresa TMA 
responsables de la planta MARPOL del Port de Barcelona. 

 

Dintre dels actes organitzats al llarg d'aquest any en commemoració del 250è aniversari 
de la nostra Facultat, es va programar la Conferència: "El Rem, Valors, capacitacions i 
beneficis físics" amb els ponents Sonia Güell, Vicepresidenta del Real Club Marítim de 



     

Barcelona i Eva Vallbona, Responsable de Comunicació i Operacions del Real Club 
Marítim de Barcelona. 

 

Dintre dels actes que organitzats al llarg d'aquest any en commemoració del 250è 
aniversari de la nostra Facultat, es va programar la Presentació del llibre: "Buques 
internados en España en las dos Guerras Mundiales" del que son autors, Javier Álvarez 
Laita i Maria Luisa Arnáiz. 

 

Dintre dels actes que s'estan organitzant al llarg d'aquest any en commemoració del 
250è aniversari de la nostra Facultat, es va programar la conferència "El benestar de la 
gent de mar a port" amb els ponents Ricard Rodríguez-Martos, professor jubilat de l'FNB 
i Director de l'Stella Maris i Francesc Bonada. 

 

El professor Murat de la Univetsitat turca de Karadeniz va impartir una xerrada sobre 
construcció naval a la FNB 

 

Estudiants de l’FNB, participant en el programa “format al Port” 

 

Dintre dels actes en commemoració del 250è aniversari de la nostra Facultat, es programà 
la conferència "Marine Design & Engineering Meeting" a càrrec de McNeel Europe per tal de 
mostrar les últimes novetats de les seves eines. 

 

Dintre dels actes en commemoració del 250è aniversari de la nostra Facultat, es programà 
la conferència-debat, "Shipping Disruption Barcelona as a startup's hub" on diversos 
especialistes del sector logístic marítim van abordar els principals reptes als quals s'enfronta 
el sector amb l'objectiu que emprenedors puguin solucionar convertint-les en projectes 
startups. 

 

Jornada de star ups a la Facultat de Nàutica 

 

Dintre dels actes commemoració del 250è aniversari de la nostra Facultat, es programà la 
conferència colꞏloqui sobre Ernesto Anastasio Pascual, Capità de la Marina Mercant, pràctic 
del Port de Barcelona i professor de l’Escola Nàutica entre 1913 i 1916. 

 

El Barcelona Cluster Nàutic celebra la seva assemblea a la Facultat de Nàutica 

 

Es du a terme una classe pràctica de navegació a bord del Santa Eulalia 

 

Jornada de Rhinocero a la nostra facultat dirigida a estudiants del MUENO i enginyers navals 

 



     

Dintre dels actes commemoració del 250è aniversari de la nostra Facultat, es programà la 
conferència "L'Enginy Invisible" que tractà sobre les dones i la tecnología, a càrrec de Núria 
Salan, professora i sorsdirectora a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i 
Audiovisual de Terrassa (UPC) i Presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia. 

 

El professor Song Li de la universitat de Ningbo (Xina) va impartir el seminari “Large and 
Complex Port Engineering: navigation safety management” 

 

Dintre dels actes en commemoració del 250è aniversari de la nostra Facultat, es programà 
la conferència "Barcelona Supercomputing Center" que tractà sobre aquest centre pioner de 
la supercomputació a Catalunya. 

 

Dintre dels actes del 250è aniversari de la nostra Facultat, es programà la conferència 
"Sinibald Mas i Gas" primer director de l'escola de nàutica de Barcelona i l'artífex de la seva 
creació, a càrrec d'Albert Bonet Pérez, President del Centre d'Estudis Sinibald Mas. 

 

Dintre dels actes del 250è aniversari de la nostra Facultat, es va programar l’exposició "El 
Patí de vela, el plaer de navegar" el patí a vela és una embarcació creada a Catalunya, més 
concretament a les aigües de Barcelona i Badalona, entre els anys 1920 i 1925. 

 

Dintre dels actes del 250è aniversari de la nostra Facultat, es va programar la conferència 
"Desenvolupament de satèlꞏlits: Els Cubesats" a càrrec d'en Jordi Puig-Suari, Professor de 
Mecànica i Enginyeria Aeroespacial de la Universitat Politècnica Estatal de California (Cal 
Poly) 

 

Dintre dels actes del 250è aniversari de la nostra Facultat, tingué lloc el seminari "En Tráns-
ito, entre la expedición científica y la deriva artística"Seminari sobre Ciència iArt 

 

Dintre dels actes del 250è aniversari de la nostra Facultat, es programà la conferència sobre 
"Agustí Canelles (1765-1818) Perfil biogràfic i aportacions cientificotècniques" a càrrec del 
Sr. Carles Puig. Agustí Canelles va ser el segon director que va tenir l'Escola de Nàutica de 
Barcelona (avui Facultat de Nàutica de Barcelona). 

 

Seminari En Trans -ito, amb la colaboració del Museu Marítim i molt especialment dels 
nostres becaris 

 

 

 

 

 



     

Tallers 

 

Els professors Marcelꞏla Castells i Jordi Materu vàren impartir un taller a Panamà sobre 
“Formación en navegación sostenible y evaloación de los usos energéticos y la 
sostenibilidad ambiental en la población de Isla Saboga (Panamá)” 

 

 

Altres 

 

Compromís entre la Corporació de Pràctics de Barcelona i la Facultat de Nàutica. El 
nou president de la corporació, Rafael Cabal Álvarez visita la nostra facultat per 
enfortir els nostres vincles. 

 

Directius i professors de la Universitat de Ningbó (Xina ) ens vist en per establir llaços 
de col.laboració 

 

Participació en el Saló Nàutic de Barcelona 

 

La tripulació del vaixell Gunilla ens visita!!! 

 

Per tercer any consecutiu, la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC), ubicada al Pla de Palau, 18, ha obert les portes a la 
ciutadania amb motiu del 48h Open House Barcelona, que ha tingut lloc el cap de 
setmana del 27 i 28 d’octubre. 

En aquesta ocasió, la Facultat ha ofert dos tipus de visita: d’una banda, la visita 
destinada al públic en general, en què es mostra el vestíbul, la sala d’actes i la sala de 
juntes de la Facultat; de l’altra, la visita a l’edifici de l’FNB a partir d’un itinerari sensorial 
i adaptat per a persones cegues o amb discapacitat visual, inèdita en el marc d’aquest 
festival. 

 

Participació de la Facultat de Nàutica en el Projecte STM Sea Traffic Management 

 

Manteniment del nostre planetari Zeiss ZKP1, una joia a conservar 

 

El dissabte 27 i 28 d'octubre la FNB va colꞏlaborar en el 48 OPEN HOUSE, una visita 
adaptada a les persones amb discapacitat visual. Varen poder conèixer l'edifici i alguns 
dels elementst més carecterístics de la facultat. Les fotografies les varen fer l'Antonio 
Navarro Wijkmark i les de les maquetes, la Núria Zuzama. Les maquetes serveixen per 



     

analitzar el recorregut i reconèixer les diferents plantes, els elements estructurals i 
mobles.. 

 

Campanya de donació de sang a la Facultat de Nàutica 

 

Celebració de la Junta directiva del Barcelona Clúster Nàutic celebrada a la FNB 

 

El Departament de ESAII de la UPC celebra la seva junta a la Facultat de Nàutica 

 

Visita de l’Associació de consignataris de Barcelona a les instalꞏlacions de NT3 

 

Celebració de la 6ª Jornada d’Igualtat de la UPC a la Facultat de Nàutica de Barcelona 

 

Amb motiu de les celebracions del 250é aniversari es fa una neteja i restauració del 
navili San Carlos 

 

Es duu a terme a la Facultat una roda de prensa per donar a conèixer el programa de la 
UPC per tal d’aumentar la presencia de la dona en els estudis tècnics 

 

La Facultat de Nàutica compleix enguany els seus 250 anys i en el logotip 
commemoratiu hem afegit tres paraules que evoquen el passat històric de la nostra 
escola, el present innovador i especialment el futur, el qual entreveiem que serà reeixit 

 

Exposició del fons del mar que el Javier Vidal i la Teresa Coves 

 

El professor de la Facultat de Nàutica Manel Grifoll ha participat aquest mes de Febrer 
en una campanya de camp a la Bahía d'Inhambane (Moçambic) en el marc de 
col.laboració entre la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universidade Pedagógica 
de Maxixe. La campanya ha constat en l'obtenció de variables oceanogràfiques per tal 
de poder caracteritzar la hidrodinàmica de la zona i desenvolupar noves eines per a la 
gestió marina de la badia. 

 

Dins del pla d'actuació per la restauració i manteniment d'objectes valuosos de la FNB, 
dos bons rellotgers han posat en marxa el rellotge de pèndol del segle XVIII que es troba 
al despatx del degà. Aviat li seguirà el segon rellotge astronòmic. 

 



     

Amb motiu del 250 aniversari de la Facultat de Nàutica de Barcelona, la Biblioteca de 
l'FNB i la Facultat organitzaren durant tot el dissabte 9 de març una jornada de 
participació i demostració de jocs de rol, taula i simulació amb temàtica marítima i naval. 

A més, es va dur a terme la presentació oficial de l'edició en espanyol de la darrera 
sensació en jocs de taula i simulació el Uboot: Lobos de la Kriegsmarine de l'editorial 
Masqueoca. 

Tanmateix també es va fer la rifa benèfica d'una panera de jocs i productes lúdics de 
més de 250€ de valor on tots els guanys seran destinats a l'associació catalana sense 
ànim de lucre "Ayudar Jugando". 

També es va sortejar un tapet de joc costumitzat per l'esdeveniment de tapetuon 

 

Amb motiu del 8 de març la Facultat de Nàutica de Barcelona, amb la participació de la 
Delegació d’estudiants, PDI i PAS va dissenyar les següents activitats: 

Mural: Egressades de l'FNB des de l'any 80. L’any 1960 hi havia una disposició legal 
que impedia a les dones ingressar a les Forces Armades, impediment que s’estenia 
també a les escoles de Marina Civil. Aquesta disposició no es va derogar fins l’any 80, 
després de l’arribada de la Constitució del 78, que establia la igualtat davant la llei 
d’homes i dones, sense discriminació de sexe. És per aquest motiu que fins el curs 1979-
1980, les dones no es van poder matricular per primera vegada en estudis nàutics de la 
Marina Civil a Espanya i no és fins l’any 1984 que a l’FNB hi ha la primera titulada. Des 
de llavors més de tres-centes estudiants han passat per la nostra escola. 

Cartells: informació amb xifres reals sobre temes d'igualtat 

Penjada de cartells amb dades informatives sobre qüestions de desigualtat de gènere. 

Encintaren de lila l'entrada de l'escola 

Repartiren llaços i polseres liles 

Fotografia commemorativa del 8 de març amb totes les estudiants, i dones dels 
colꞏlectius del PDI i PAS a les 11:45 al hall de l’FNB 

 

El canal de televisió Betevé va presentat el programa del temps des de la terrassa de la 
FNB 

 

Estudiants de la Facultat de Nàutica de Barcelona van visitar la Corporació de Pràctics 
de Barcelona, una grata experiència que reforça la bona entesa entre les dues 
institucions. 

 

Inauguració de l'Espai Vela de la Facultat de Nàutica de Barcelona al Port Marina Vela. 
Unes noves instalꞏlacions amb làmina d'aigua, aula, aula polivalent i drassana. 

 

Participació de l’FNB en la fira Iniciat al port de Badalona 

 



     

Participació de l’FNB en el Saló de l’ensenyament 

 

Dintre dels actes que s'estan organitzant al llarg d'aquest any en commemoració del 
250è aniversari de la nostra Facultat, es va programar la presentació i exposició: 
Formació en navegació sostenible i sensibilització dels usos energètics de la població 
rural de l'Illa de Saboga (Panamà) a càrrec de Marcelꞏla Castells, Eva Vendrell, Jordi 
Mateu, Toni Llull i Andreu Martínez. 

 

L'equip femení de regata de l'FNB que participà a la competició internacional EDHEC 
(França) 

 

Presentació a la FNB del llibre "Buques internados en España en las dos guerras 
mundiales" 

 

Celebració de la Festa de Gala amb l’espectacle d’Aro acrobàtic 

 

Visita dels alumnes de la Maine Maritime Academy 

 

Visita de l’Aula d’Extensió Universitària de la Universitat de Barcelona 

 

Es du a terme la Jornada Alumni UPC a la Facultat de Nàutica 

 

Es duen a terme les obres per remodelar i actualitzar la Sala Sinibald de Mas consistent 
en el pintat de la paret de projecció, nova pantalla i projector. 

 

Celebració de la festa de la Mare de Déu del Carme, que és una de les diverses advocacions 
de la Mare de Déu. La seva denominació procedeix del Mont Carmel, a Israel. A Espanya 
és patrona de la mar, dels pescadors i de l'Armada Espanyola. 

 

  



     

 

18) Biblioteca 

 

 

El servei de biblioteques fa les seves memòries anuals. 

 

Es poden consultar les de la biblioteca de la Facultat de Nàutica a la següent adreça: 

 

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/20721/browse?type=author&value=Facultat+de+N%C3%A0u

tica+de+Barcelona.+Biblioteca 

 

 

Amb motiu del 250 aniversari, la Biblioteca ha iniciat una sèrie de píndoles informatives 
amb el nom de “Sabies que...” amb l’objectiu de donar a conèixer detalls curiosos de 
l’historia de la Facultat i del mon marítim. 

 

 


