Informe del Degà
Obres:

El Servei d’Obres ha comunicat a la facultat l’ acord per realitzar la impermeabilització
de la plaça de la Biblioteca per tal de resoldre les filtracions en biblioteca i passadissos
adjacents.
S'està insonoritzant un despatx de la secció de Biologia Cel·lular. Ha de servir de prova
pilot per tal de solucionar els problemes de sorolls dels despatxos adjacents.
S’ha resolt el concurs de la substitució de les bombes d’impulsió de la climatització de
l’edifici Margalef. L’empresa adjudicatària és Soclesa (Engie).
S’estan fixant les làmines que recobreixen els encofrats de l’edifici Margalef, alhora
que es revisen les fixacions de les lames verticals que actuen de persianes. L’actuació
és conseqüència de les caigudes d’una lama i d’una làmina en la zona de la porta que
mira a l’Aulari.
S’està treballant per solucionar les filtracions d’aigua procedents de la junta de
dilatació entre fases 1 i 2 de l’edifici Prevosti.
PDI:

Oferta Pública d’Ocupació (OPO) 2018
A l’OPO del 2018 s’han afegit 7 places noves d’agregat a concurs, que provenen d’una
taxa addicional del 5% en els pressupostos generals de l’Estat. S’ha fet una esmena a
l’OPO per incorporar aquestes noves places, que s’ha portat a Consell de Govern de
finals de noviembre i que sortiran a concurs juntament amb les places d’agregat RyC
aproximadament al febrero de 2019. En total han estat 95 places d’agregat,.
Les 95 places de professor agregat estaran distribuïdes de la manera següent:
- 69 places més 1 plaça d’agregat interí (d’aquesta oposició del 2018) ocupada per una
persona en excedència especial, i que es mantindrà perquè pugui concursar l’any
vinent.
- 16 places procedents de professors agregats interins que afecten a persones respecte
les quals la Universitat tenia el compromís des del 2012 provinents de places de lector
- 9 places més, per distribuir, 7 de les quals corresponen a la taxa addicional.
Del concurs 2018 només queda 1 contracte per signar (1 4p de la secció de
Microbiologia) degut a temes relacionats amb l’activitat professional. De les places de
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lector Serra Húnter s’ha fet la crida internacional i estem pendents de la constitució de
les comissions.
Les renovacions del associats ha resultat extremadament complicada pel tema de les
acreditacions de l’activitat professional externa.
La bossa d’interins s’exhaurirà pràcticament en el concurs públic convocat el 16 de
novembre de 2018.
Quant als catedràtics, la Facultat de Biologia ha obtingut 10 places de catedràtic
funcionari (3 pel Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia, 1 pel
Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, 1 pel Departament
de Bioquímica i Biomedicina Molecular i 5 pel Departament de Genètica, Microbiologia
i Estadística,) i 2 de catedràtics contractats (1 pel Departament de Biologia Evolutiva,
Ecologia i Ciències Ambientals i 1 pel Departament de Bioquímica i Biomedicina
Molecular).
De la convocatòria 2017, encara està pendent de resolució:
Neurociències

Neurociències

Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

Genetics

Genètica

Genètica, Microbiologia i Estadística

Ecology

Ecologia

Biologia Evolutiva,
Ambientals

Ecologia

i

Ciències

Oferta Pública d’Ocupació (OPO) 2019
A mitjans de setembre s’ha fet una anàlisi de baixes acumulades a la UB. l’estimació per al
2018 era d’unes 140 baixes. Explica que es va fer una reunió amb la DGU per presentar
algunes idees sobre l’oferta pública d’ocupació del 2019 i les places a concurs de lectors, i
que l’oferta pública d’ocupació del 2019 serà molt semblant a la del 2018. La DGU planteja
la possibilitat de donar autonomia a la UB per decidir la relació entre la taxa de baixes i les
noves incorporacions, cosa que permet obrir una altra finestra per decidir si augmenta la
taxa del 50% de reposicions per jubilació. Això és un canvi fonamental, és una bona
notícia, perquè a partir d’ara hi haurà oportunitats per construir la plantilla de la UB.

La previsió de l'Oferta Pública d'Ocupació del Personal Docent i Investigador de la
Universitat de Barcelona corresponent a l'any 2019 és la següent::
PDI permanent del Torn lliure:
• 73 places de professorat agregat
• 21 places de professorat agregat reservades a personal investigador Ramon y Cajal
amb acreditació I3
• 11 places de professorat agregat o professorat titular d'universitat vinculat a plaça
assistencial hospitalària
• 36 càtedres de cossos docents universitaris
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PDI permanent de Promoció interna:
• 47 càtedres de cossos docents universitaris
• 28 places de catedràtic contractat
Capacitat de contractació 2019:
Lectors del la Serra Hunter 82
Professorat Permanent
Catedràtics:
L’equip deganal i la Facultat de Biologia volen felicitar al professorat catedràtic que ha
obtingut plaça Dres i Drs Rosa Araujo, Lourdes Fañanas, Jacob González Solís, Isabel
Muñoz i Salvador Nogués
Document de criteris d’accés als concurs de càtedres
El document lliurat al Vicerectorat de PDI per la Comissió que ha treballat el
procediment d’accés a les càtedres, va ser aprovat per la Comissió de Professorat de
Consell de Govern amb una modificació. Als criteris esmentats en el document original
es va afegir un nou factor que contemplava el dèficit estructural dels Departaments i
que modificava la puntuació original dels candidats.(veure annex 02)
Pla de finançament
El vicerector d’economia i actual gerent ha presentat el nou pla de finançament les
Facultats que contempla: Estructura de personal (ETC/EJC; 20%) Activitat acadèmica (80%)
desglossada en; Crèdits matriculat (65%); Oferta de titulacions (5%); Hores PDA pràctiques
(15%); Estudiants en pràctiques (5%); Estudiants en programes de mobilitat (5%); Crèdits
matriculats en TFG i TFM (5%). Globalment la Facultat rebrà la quantitat de 201.197 euros.
Quant al finançament dels Departaments 2019, es presentarà al Consell de Govern
extraordinari del 17 de desembre. Abans s’haurà de rebre els criteris i la quantitat de
diners que tindrà cada Departament.
EL tema de valoració econòmica de les pràctiques està encara pendent de resolució. La
comissió de representants de diverses Facultats que va arribar a una diagnosi del cost de
les pràctiques a les diferents Facultats, va generar un informe que gerència ha valorat i
que abans del 17 de desembre ha de comunicar la seva valoració i repercussió en el
finançament departamental de les Facultats amb pràctiques experimentals (o altres tipus).
President del Consell Social
Sr. Joan Corominas va ser nomenat el passat mes d’octubre president del Consell Social
(fins ara ho era en funcions), li dona l’enhorabona i li agraeix la dedicació.
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Rànquings
A l’agost es va publicar el rànquing de Xangai, en què la UB quedava entre les 200 primeres
universitats, al lloc 151. Al rànquing de Taiwan la UB ha quedat al lloc 61 mundial i
capdavantera entre les de l’Estat. També ha estat considerada com la primera universitat
de l’àmbit iberoamericà, superant la de Sao Paulo.
En el rànquing d’ocupabilitat de graduats queda en el lloc 80 (la segona d’Espanya, després
de Navarra que ocupa el lloc 61). Aquest rànquing inclou 500 centres de tot el món i
mesura el grau d’inserció laboral dels titulats.
Reunió del Rector amb el Ministre de Ciència, Innovació i Universitats Pedro Duque
Ell passat mes de setembre, el Ministre Pedro Duque es va presentar als rectors de les
Universitats Espanyoles en la reunió del Consejo de Universidades a Madrid i els va
comunicar que es constituiran diverses comissions per abordar la reforma de la Llei
d’Universitats..
Beca UB.
S’obrirà la convocatòria de la Beca UB per a estudiants amb dificultats econòmiques
especials, en 3 modalitats i una d’idiomes. Hi haurà també un ajut per a matrícula
d’estudiants que compleixin els requisits econòmics de la beca però no els acadèmics, i
que es vulguin matricular a un màster.
Saló de l’Ensenyament
Acte de molt de ressò, però que llueix poc perquè la gent s’acumula a l’estand. Juntament
amb el vicerectorat de comunicació, aquest any s’ha fet una acció per ampliar els metres a
la Fira, i l’estand tindrà 180 m2 en lloc dels 120 que tenia fins ara. Hi haurà 35 punts
d’atenció en lloc dels 18 que hi havia. La Facultat de Biologia tindrà 3 punts d’informació i
6 becaris d’atenció als futurs estudiants
Increments salarials
El Rector va informar al Consell de Govern també que fins ara no s’havia parlat de
recuperar els increments salarials des del 2016 (uns 42 M € per a totes les universitats),
però que ara es pagaran els increments. La UB ho farà a la nòmina de novembre. La llei de
pressupostos parla d’un increment salarial de l’1,5%, al qual s’afegeix el 0,25% des de l’1
de juliol endavant. A més, es permet un increment addicional del 0,2% vinculat a
productivitat, complement de destí o plans de pensions, que encara es negocia, però que
s’intentarà que s’incorpori abans de fi d’any per tal d’evitar declaracions complementàries
La UB avançarà l’1,5% encara que la Generalitat no doni els fons necessaris (igual com es
va fer amb la paga extra del 2012, que també va avançar la UB). A la nòmina de novembre
ja es reflectirà l’augment de l’1,5% des de gener i del 0,25 des de juliol.
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Baixada de taxes Universitats
Segons va informar el Rector, les Universitats catalanes hauran abordar la baixada de
taxes, ja que éss un compromís del Parlament, suposa uns 60M €.
Codi ètic
El passat mes d’octubre es va aprovar el Codi ètic i de bones pràctiques.
Reglament de professors emèrits i honoraris
S’ha aprovat la modificació del Reglament del professorat emèrit i honorari. Abans la
proposta d’emèrits anava directament de la Junta Consultiva al Consell de Govern, mentre
que ara passa primer per la CPCG. En el nou text refós s’ha introduït la possibilitat d’una
proposta excepcional de professorat amb un perfil especial, amb 3 trams de recerca, 4 de
docència i 4 de gestió, que poden elevar els degans.
Reconeixement hores PDA tesis doctorals
S’han introduït al PDA hores per reconeixement de tesis doctorals, vint hores per tesi i any
fins un màxim de vuitanta hores, i que s’hi reflectiran també les de cursos passats. Això
surt al PDA i no al GRAD (veure més avall en l’apartat de Doctorat).
Dipòsit de tesis doctorals
Ja existeix un procediment de dipòsit de tesis (es pot trobar al web). Totes les tesis des de
2012 es publiquen a tdx, per normativa. Algunes poden quedar embargades (per relació
amb possibles patents o per raons de publicació). L’embargament pot ser d’un màxim de
dos anys. La tesi en paper es custodia com a part de l’expedient. Les anteriors a 2012
només es poden publicar amb autorització de l’autor, i les que hi ha a les biblioteques (en
paper) només són consultables si l’autor ho autoritza, i es poden publicar en línia amb
autorització de l’autor. Més endavant, quan es lliuri la tesi es penjarà al núvol i ja no s’hi
podran fer modificacions un cop lliurada. S’inicia així la transició vers la tesi digital, i es
podrà agilitar el procés de difusió al tribunal. Això també permetrà passar les tesis pel
control del programari antiplagi. D’aquí a pocs anys, el dipòsit de la tesi serà només digital,
a través de l’expedient electrònic, i ja no hi haurà l’obligació de guardar-les en paper.
Enquestes de satisfacció dels graduats i graduades
Han estat publicades per part de l’AQU i de la UB, les enquestes de satisfacció de graduats
i les d’inserció laboral (fetes als graduats tres anys després d’acabar els estudis). Les
enquestes es comptabilitzen si el nombre de respostes és superior a 5 (amb alguna
excepció d’algun grup petit). Hi ha tres apartats en les enquestes de satisfacció de
graduats: a) sobre estudi i aprenentatge, b) sobre impacte personal (competències,
tutories del TFG etc.), c) sobre equipament i serveis. La puntuació és sobre 5 (consensuada
amb totes les altres universitats, tot i que la puntuació de l’AQU és sobre 10) En tots tres
casos la UB sobrepassa el 3. En el primer cas, en preguntar sobre tutories, s’arriba a un 2,9.
En el segon aspecte s’arriba a un 3,5 i, en el tercer, el més ben valorat són les biblioteques
i el servei de suport a la docència, mentre que el valorat amb pitjor nota (per sota de 3) és
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la resposta a queixes i suggeriments. No hi ha pràcticament diferències respecte les
puntuacions del sistema català, perquè les diferències es presenten també en els mateixos
punts.
En les enquestes es pregunta també si l’estudiantat repetiria titulació i si ho faria a la
mateixa universitat. A la primera pregunta un 76% respon que sí i un 23,3% que no (un
0,3% no ho sap), mentre que en el conjunt del sistema només el 75,2% respon que sí. A la
segona pregunta, un 72,1% respon que sí, un 27,2% que no (0,6% no ho sap), mentre que
en el conjunt del sistema, el 71,3% respon que sí.
Analitzant una comparativa de dades entre el 2013 i el 2017, s’observa una pujada gradual
de satisfacció. És important veure els punts menys ben valorats, sobre utilitat de les
tutories (la valoració ha pujat molt lentament), sobre la resposta adequada a les queixes i
sobre la coordinació del contingut d’assignatures.
Està prevista una Comissió Acadèmica de Facultat per valorar els resultats de les
enquestes en els nostres graus.

Informació de la Vicedegana Acadèmica
Acreditació/ Seguiment
Des de l’Agència de Polítiques de qualitat es va rebre el passat mes de Juliol un document
amb una taula informativa on s’indicava el període en el qual els Màsters i Graus de la
Facultat hauran de fer l’informe de seguiment o acreditació ( Màsters d’Agrobiologia
ambiental i Fisiologia Integrativa).
Els termini per presentar l’informe de seguiment es el mes de desembre. A tal efecte s’ha
enviat el document amb les directrius que també es pot consultar a l’espai VSMA de
l’agència de polítiques de qualitat.
També hi ha dues acreditacions en marxa, la del màster en Agrobiologia Ambiental que
coordina la Dra. Lluïsa Moysset i la del màster en Fisiologia Integrativa que coordina la
Dra. Teresa Pagès.
Aquesta mateixa setmana han presentat l’informe d’acreditació a l’AQU i que rebran la
visita del CAE ( Comitè d’avaluació extern) el proper 22 de Febrer de 2019.
Matricula de Màsters
Globalment, el nombre d’ alumnes matriculats als Màster es manté no presentant
diferències significatives respecte a l’any anterior.
Acte de graduació de Màsters
El passat 19 d’Octubre va tenir lloc a l’aula Magna de la Facultat l’Acte de Graduació de
Màsters. Hi van assistir 108 estudiants de diferents Màsters, els coordinadors, professors i
familiars dels alumnes.
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En aquesta edició la conferència va ser impartida per la Dra. Lourdes Fañanás amb el títol
“Nature vs Nurture, y la respuesta al estrés de la vida: historia de un proyecto de
investigación”.
Des de la Junta donem les gràcies a la Dra. Fañanas per la seva magnífica conferència i
participació en l’acte.
Acte de graduació dels graus de Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals i
Ciències Biomèdiques
El passat 16 de novembre va tenir lloc al paranimf de l’edifici històric l’acte de graduació
dels graus de Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals i Ciències
Biomèdiques. El padrí de la promoció va ser el Dr. Lluís Serra que va ser presentat pel Dr.
Francesc Mestres i que va impartir la conferència magistral titulada: “El fantasma de
Lamarck”. També van rebre un petit homenatge amb motiu de la jubilació els professors i
professores: Dr. Joaquim Gosàlbez Noguera; Dra. Elvira Juan Ardanuy; Dr. Ramon M.
Masalles Saumell; Dra. Margarita Mora Giménez; Dr. Pedro Moral Castrillo; Dra. M.
Assumpció Moret Benaset; Dr. Jesús Palomeque Rico; Dr. Lluís Serra Camó i el Dr. Joan
Antoni Vela Fernández.
Agraïm des del deganat i la Junta al Dr. Lluís Serra la esplèndida conferència impartida i la
seva participació a l’acte
Distinció “Homines dum docent discunt”
Homines dum docent discunt («Els humans, quan ensenyen, aprenen») és la citació de Luci
Anneu Sèneca que ha donat nom a la nova distinció que atorga la Facultat de Biologia al
professorat. El guardó, lliurat per primera vegada aquest any, distingeix el professorat més
ben valorat pels estudiants segons les enquestes d’opinió de l’alumnat de grau que es
realitzen cada curs acadèmic.
L’objectiu és promoure la millora de la qualitat docent del centre, reconèixer la bona tasca
docent del professorat i fomentar la participació dels estudiants en les enquestes. En tots
els casos els docents guardonats han obtingut una qualificació mitjana de 9 o més punts en
els quatre ítems de l’enquesta: satisfacció general amb el docent, clima de comunicació i
relació amb els estudiants, transmissió amb claredat dels continguts i compliment adequat
de les tasques com a docent. També s’ha tingut en compte que l’enquesta l’hagin respost
més del 33 % dels alumnes matriculats, que el nombre global de persones matriculades a
l’assignatura hagi estat rellevant tant en les assignatures obligatòries com en les optatives,
i que s’hagi mantingut una tendència semblant a la del curs 2017-2018 en el període dels
quatre anys de la promoció (2014-2019).
Els guardonats han estat els professors David Bueno, Javier Casado, Francesc Cebrià,
Esther Esteban, Albert Martínez, Maite Muniesa, Antoni Miñarro i Ignasi Ramírez. Tots
imparteixen classes als graus de la Facultat de Biologia: Biologia, Bioquímica,
Biotecnologia, Ciències Ambientals i Ciències Biomèdiques.
Contracte programa acadèmic-docent
De forma anàloga als altres anys, s’ha rebut a través del Contracte programa acadèmicdocent un total de 169.907 euros, distribuït en tres partides. Aquests diners es destinen
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bàsicament al finançament dels Màsters, 2 becaris per a la seva gestió i un petit
percentatge a docència en general. També s’informa que està pendent d’ arribar la
partida corresponent a l’increment de 10€ / crèdit que paguen de més els alumnes del
màster en Oceanografia i Gestió del Medi Marí.
Passaport a la professió
El passat 28 de novembre va tenir lloc una reunió dels caps d’estudis i vicedeganes amb
dos responsables del SAE a fi de fer balanç de les activitats programades al primer
Semestre al “Passaport cap a la professió”. L’assistència del estudiants ha estat bona
especialment la dels alumnes de segon. Algunes sessions han estat especialment
nombroses com la programada per una consultoria de Barcelona Activa sobre el tema:
Tendències del Mercat de Treball.

Projecte RIMDA
La Facultat de Biologia ha presentat un projecte d’innovació docent dintre del programa
de Recerca, Millora i Innovació en la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA) impulsar pel
Vicerectorat Docència i Ordenació Acadèmica., en el qual hi estan involucrats un nombre
important de professors. Es tracta d’elaborar i realitzar projectes conjunts d’innovació
docent en el marc de les Facultats de la UB.
El projecte ja ha estat enviat per a la seva valoració a l’oficina RIMDA de la UB. En properes
reunions amb les/el Caps d’Estudi i Comissió Acadèmica es discutirà aquest projecte per
veure la possibilitat d’implantació en els diferents graus.

Informació del Vicedegà de Recerca
Convocatòria inventariable UB
Oberta la convocatòria d'equipaments finançada des del VR de Recerca de la UB. Es
tancarà el 31 de gener de 2019. La UB paga el 50% dels aparells i la Facultat (o Instituts)
l'altre 50% (investigadors a títol particular, contractes programa, etc.). La dotació total és
de 500.000 € (IVA a part). Cada Facultat opta a un màxim de 75.000 € (IVA a part). És a dir,
la UB posa 37.500 € i la Facultat/Instituts els altres 37.500 €. Els aparells han de costar com
a mínim 10.000 € (sense IVA) i màxim 75.000 €. El CPR de Biologia 2018 passarà romanents
al 2019 per contribuir a la meitat del cofinançament que pertoca a la Facultat (és a dir,
37.500/2 = 18.750 €). La sol·licitud s’ha de centralitzar des del deganat.
Si es dóna la situació que una Facultat vol comprar p.ex. un aparell de 100.000 €, ho pot
fer, però la UB només posarà com a màxim 37.500 € i la resta ho hauria de cobrir la
Facultat.
Es pot demanar renovació de material obsolet, nous aparells, o complements per aparells
pre-existents. Hi ha força flexibilitat.
Vénen convocatòries de la Generalitat de a) equips compartits entre institucions (més
d’1M €/proposta) i b) de millores en edificis. En relació a a) es demanarà una plataforma
de proteòmica compartida amb el CRG. Potser també un microscopi electrònic pel sector
Bio, que podria servir també per física de materials. En relació a b), es presentarà una
proposta d’unificació dels estabularis Biologia/Farmàcia (a Bio l’estabulari humit, a
Farmàcia els rosegadors).
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La primera convocatòria d’infraestructures del MINECO en molts anys ha anat molt
malament per la UB. Només s’han aconseguit 191K € per un espectròmetre de masses, la
pitjor dotació a una Universitat Pública catalana (UPF >1M €, URV 822K, UPC 585K, UAB
198K, etc.)
Convocatòria MINECO 2018
Es va tancar el passat mes d’octubre de 2018. El número de sol.licituds a nivell d’UB a
‘Retos’ (105) i Excelencia (114) és molt semblant a les del 2017. A més s’hi ha afegit les
sol.licituds dels júniors, novetat d’aquest any.
Estat de la recerca a la Facultat
Les dades de 2018 són encara incompletes. Comparant 2014-2015-2016-2017 sembla que
es detecten alguns ‘efectes retardats’ de l’etapa de crisi, que caldrà anar seguint en els
propers anys:
Número de publicacions en revistes JCR: 621-564-584-483 (disminució d’un 17% del 2016
al 2017); IF promig: 4,0-4,3-4,5-4,4 (es manté força estable en els darrers anys); Projectes
estatals: 43-52-52-21 (aquí hem punxat); Grups SGR: 47-no conv.-no conv.-42 (hi ha una
petita baixada però ens hem mantingut forts comparat amb la resta de Facultats; p.ex.
Medicina passa de 50 a 27, Química de 36 a 29 i Física de 26 a 19); Tesis Doctorals: 106-92106-97; inputs recerca en M€ (9,4 - 7,6 - 11,4 - 6,0; hi ha una davallada important).
Distribució dels diners del Contracte Programa de Recerca (CPR) en els darrers anys.
Falten els càlculs de la convocatòria 2018, que s’acaba de tancar.
2015

2016

2017

Inventariable/infraestructues

63%

54%

58%

Ajuts pluridepartamentals

-

-

17%

Participacions en congressos

14%

19%

11%

Ajuts a Serveis Recerca Facultat

-

10%

6%

Beques recerca

4%

6%

3%

Sinergies en recerca

9%

6%

2%

Becari vice-deganat recerca

-

3%

2%

Organització congressos/conferències 4%

1%

1%

Ajuts pont i ajuts a grups emergents

1%

-

6%

El pressupost dels CPRs 2015 i 2016 tenien una distribució 85% Departaments:15%
Facultat, mentre que el 2017 i 2018 hem passat a un 75% Departaments: 25% Facultat.
9

Això ha permès potenciar accions d’interès general a la Facultat, com l’acondicionament
d’una sala de congeladors comuna per a emergències (tres -80C i dos -20C), el
cofinançament d’equipaments de la convocatòria UB 2018/19, diverses accions
interdepartamentals com un sistema d’edició genètica CRISPR-Cas9, accions de suport a
Serveis de Recerca de la Facultat, la compra de 6 pantalles informatives, etc.
El CPR 2018 ha tingut una dotació de 130.570,55 € (un 9% més que el 2017 i un 21% més
que el 2016). Les partides Departamentals s’han distribuït, com sempre, en funció de la
producció científica:
BEECA:
GME:
BBM:
BCFI:

37,6% (2017: 38,8%)
28,8% (2017: 27,0 %)
19,9% (2017: 19,5%)
13,6% (2017: 14,7%)

Els criteris han estat:
Personal investigador = 20% (es consideren amb un 1 les dedicacions a temps complet,
amb 0,5 les dedicacions a temps parcial i 0,5 els emèrits)
Inputs = 33% (80% calers totals + 20% número de projectes)
Outputs = 40% (1 article en revista amb IF compta com 3 articles/capítols/etc. sense IF)
Tesis = 7%
Noves pantalles a la Facultat
Hem comprat 3 pantalles més (verticals, de peu) que s’afegeixen a les tres que ja hi ha.
S’instal·laran als tres edificis de la Facultat (Margalef, Prevosti, Aulari) i informaran sobre
les activitats diàries de la Facultat, amb format de franges horàries. Hem creat un
formulari on-line a través del qual els investigadors podran informar sobre els
esdeveniments que volen anunciar (seminaris de recerca, Tesis Doctorals, etc.).
RyC 2017
La UB va oferir 23 places i, per primer cop en uns quants anys, Biologia ha incorporat
investigadors per aquesta via: Roser Corominas (GME) i Raul Ramos (BEECA). Tenen un
‘welcome pack’ de 40.000 € del Ministeri i 40.000 € de la UB, aquests últims repartits en
els 5 anys del contracte.
RyC 2018
Amb data 20 de desembre 2018, la Facultat ha d’enviar al VR de Recerca l’oferta de destins
RyC per als diferents Departaments. El VR farà la selecció final en base a: Jubilacions en els
Departaments en els propers 5 anys; nivell de recerca del Departament (o Institut); espais i
capacitat d’incorporació en el Departament (o Institut).
Convocatòria Beatriz Galindo
El passat6 mes d’abril el Ministerio de Educación, Cultura y Departes, va establir el
programa Beatriz Galindo que busca atraure el nucli del talent investigador que
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actualment es troba desenvolupant projectes a l'exterior i que pugui aportar la seva
experiència en benefici del desenvolupament del pensament i la cultura innovadora. La
convocatòria a vol donar solució de continuïtat als projectes que s'iniciïn durant el
transcurs del programa, i neix amb l'esperit que els docents i / o investigadors que
acudeixin a les nostres Universitats trobin l'estabilitat laboral necessària per seguir
progressant en la seva investigació. La finalitat última d'aquestes ajudes és fomentar la
incorporació de docents que han desenvolupat la seva carrera professional a l'estranger al
sistema universitari espanyol i que aquesta incorporació es realitzi amb caràcter estable en
el temps
S’ha resolt la convocatòria de contractes ‘Beatriz Galindo’ per a personal docent i
investigador. La UB presentava cinc propostes, i dues d’elles han estat aprovades pel
Ministeri, una de junior i una de sènior. La darrera ha estat per a la Facultat de Biologia
(Dept. BCFI). El contracte és per a 4 anys a temps complet amb convocatòria de Càtedra al
final del trajecte. Ocuparà la plaça el Dr. Carlos Sebastián Muñoz, de 39 anys, expert en
immunologia i càncer procedent de Harvard.
CCiTs
Es reactiva la comissió d’usuaris. Caldrà veure quina composició tindrà.
Dossier de Recerca
S’està treballant en una nova edició del Dossier de Recerca de la Facultat, un llistat dels
nostres grups de recerca, amb el/s seu/s IP/s, un resum de la línia d’investigació, una
selecció d’articles, i possibles activitats de transferència. L’últim és del 2013.

Informació de la Vicedegana de Mobilitat internacional i Ocupabilitat
Vídeo de promoció
El vídeo de promoció de la facultat ja està disponible a http://www.ub.edu/ori-bio/.
Recordar que està molt enfocat a captar estudiants internacionals però és una bona
presentación de la Facultat als futurs estudiants.
Mes de Mobilitat
Estem en ple Mes de la Mobilitat (13/11-20/12) amb la realització d’accions de promoció
de la mobilitat internacional. S’ha projectat la pel·lícula Julia Ist. Hi ha previstes 22 sessions
de presentació de mobilitats a càrrec dels estudiants del curs passat, els estudiants
incoming presentaran les seves universitat, es faran tallers per fer currículum, carta de
motivació i la gestió de la mobilitat i una sessió lúcida entre els estudiants incoming que
tenim a la facultat i els potencials estudiants d’intercanvi.
Altres accions com ara visites als partners o futurs partners que estan pendents.
Convocatòria Mobilitat
S’ha resolt la convocatòria de mobilitat per a Màster amb 11 mobilitats. Els terminis no
van ser adequats al moment d’arribada d’estudiants de màster, tanmateix s’han de fer
accions per promoure la modalitat Erasmus entre aquest col·lectiu d’estudiants. En el
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mateix sentit, els màsters poden incloure com atractiu la realització de mobilitats per
captar estudiants.
A la darrera convocatòria de mobilitat per a PDI s’han presentat i concedit 4 mobilitats (3
el curs passat). Continuem convidant a tot el PDI i PAS a fer mobilitats.
Es va fer una crida per a presentar propostes de convenis en el marc de l’acció KA107 (fora
de la Unió Europea). La Facultat, a petició de diversos professors, hem presentat 13
possibles convenis.
Tècnic OMPI
El tècnic que ens va proporcionar l’OMPI, En Gustau San Emeterio va acabar el seu
contracte i el futur dels becaris ara per ara és incert. La Oficina de Relacions Internacionals
necessita un suport especialitzat, fet que ja s’ha discutit diverses vegades amb l’equip
rectoral.
Agrair la molta i excel·lent feina realitzada per la Responsable de relacions Internacionals,
la Dra Marta Camps.
Agrair la feina al Gustau San Emeterio que va posar en marxa les xarxes socials i va fer la
web de l’ORI
Agrair als nombrosos becaris que de manera impecable porten l’oficina al dia atenent més
de 400 estudiants/any.
Pràcticums i TFG 2018-2019
Aquest curs 2017-2018 s’han constituït un total de 7 tribunals al febrer, 37 al juliol i 21 al
setembre. s’han defensat 453 TFG en les tres convocatòries. Hi ha una tendència a
defensar preferentment al juliol, s’han de confeccionar més tribunals en aquesta
convocatòria i no sempre s’ha aconseguit a fer tribunals de 6 treballs que seria el nombre
desitjable. Es proposa augmentar la crida de professors pel juliol i es destaca la
importància de que tot el professorat participi en els tribunals de TFG.
Las taules 1 i 2 resumeixen les dades de TFGs per modalitats (Entitats externes, Erasmus i
UB) i per perfil de projecte (Recerca, tècnic i mixt). En global, les diferents modalitats es
mantenen en els percentatges habituals de 30-30-30 aproximadament. Entre graus hi ha
diferències notables. Ciències Biomèdiques (54 %) , Bioquímica (50 %) i Biotecnologia (43
%) són els graus amb més projectes Erasmus. Ciències Ambientals és el grau amb més
projectes en entitats externes, un 54 % . Biologia presenta percentatges similars entre UB i
entitats externes, al voltant de 40 %. Destacar que dels 153 TFG realitzats en entitats
externes, només 26 són projectes realitzats en Empreses.
Taula1. Nombre de TFG defensats al curs 2017-2018 per graus i modalitats
Modalitat
EE
ERASMUS
UB
TOTAL

Biologia
54
29
56
139

Bioquímica
12
25
13
50

Bitotecnologia
25
31
19
75
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CCAA
40
8
27
75

CCBB
22
62
30
114

TOTAL
153
155
145
453

Respecte el perfil, un 80 % dels TFGs són de recerca pel conjunt d’ensenyaments. Més del
90 % del projectes del graus de Bioquímica, Biotecnologia i Ciències Biomèdiques són de
recerca. A Biologia el 23 % dels projectes són de perfil tècnic (o T/R) i a Ciències
Ambientals aquest percentatge augmenta fins el 50 %. Aquests valors, amb petites
variacions es mantenen al llarg dels anys. El baix percentatge de projectes en entitats
externes i de perfil tècnic en determinats graus mereix una profunda reflexió a nivell de
Facultat, que es farà en decurs del proper semestre. La majoria de projectes de perfil
tècnic es realitzen en entitats externes.
Taula 2. Nombre de TFGs defensats al curs 2017-2018 segons perfil i grau.
Modalitat
Recerca
Tècnic
T/R
TOTAL

Biologia
105
29
5
139

Bioquímica
46
4
50

Bitotecnologia
68
6
1
75

CCAA
37
34
4
75

CCBB
107
7
114

TOTAL
363
80
10
453

Les dades globals de Pràcticums i TFGs són molt bones, el sistema funciona, la satisfacció dels
estudiants, tutors UB i tutors externes és alta i el rendiment (nota global 8,3) és alt. Tanmateix,
el proper curs farà 10 anys de la implantació dels nous graus i es fa necessari fer una reflexió al
voltant del projecte de la Facultat pels Pràcticums i TFG, per garantir i millorar la qualitat.
Emergeix la necessitat de reflexionar sobre el paper del tutor UB en projectes Externs, la
necessitat d’augmentar i millorar els projectes de perfil tècnic i els realitzats en empreses per tal
de millorar la futura ocupabilitat i ocupació dels egressats. La sincronització de les accions del
“Passaport a la Professió” amb els tempos dels Pràcticums i la Mobilitat pretenen generar la
necessitat entre els estudiants d’explorar el mon de l’empresa. En paral·lel, l’equip de
coordinació és actualment “Grup d’innovació docent” i ha obtingut un projecte a la darrera
convocatòria REDICE fets que permetran realitzar una jornada de treball de Facultat per
treballar aquests aspectes.
Al juliol es van presentar els resultats dels darrers 6 anys de TFGs al congrés CIDUI.

A l’octubre s’ha presentat l’experiència de TFGs a l’ajuntament de Sant Cugat al
Congrés nacional d’Educació Ambiental.
Volem expressar el nostre agraïment a tot l’equip de coordinació que està implicar en
aquests sistema d’elevada complexitat.
Informació de l’Administradora del Centre
Cobertura wi-fi
Com a continuació de la instal.lació d’antenes wi-fi a les aules de la Facultat (l’any
passat es va posar la connexió wi-fi total a l’aula M1 de l‘edifici Margalef), des del
02/10/18 l’aula A3 de l’Aulari també compta amb connexió wi-fi completa. Es preveu
anar ampliant la cobertura wi-fi a la resta de les aules.
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Connexió xarxa laboratoris
Des del 20/11/18, els laboratoris de pràctiques labA1, labA2, labA3 i labA8 de l’Aulari
ja compten amb connexions actives a la xarxa.
Nova flota de vehicles al Servei de Vehicles
A partir del 15/01/19, el Servei de Vehicles comptarà amb una nova flota de vehicles,
12 en total, entre furgonetes (petites, mitjanes i grans) i tot terrenys (pick-up, curts i
llarg). Es tracta de vehicles nous, en modalitat de rènting (com els que teníem fins ara)
però amb noves marques/models, que són els que han estat adjudicats en la nova
contractació.
Nous aparcaments de bicicletes
A iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona i mitjançant l’OSSMA, la Facultat comptarà
a principis de 2019 amb un nou servei d’aparcament de bicicletes que serà instal.lat a la
zona de gespa que hi ha entre l’Aulari i la Diagonal, on hi ha les lletres de pedra UB. El
nou servei, anomenat Vadebike, compartirà espai amb els altres aparcaments de
bicicletes que ja té la Facultat. Es tracta d’un nou sistema que ja s’està estenent per la
ciutat de Barcelona, proporciona més seguretat que els sistemes anteriors, funciona amb
una placa solar i incorpora la possibilitat de guardar el casc.
Retolació interior Facultat
Un cop finalitzada la nova retolació de les aules de docència, d’informàtica i de
laboratoris, així com tots els directoris generals dels tres edificis, a principis del 2019
finalitzarà la resta de retolació que queda, que afecta principalment a plaques de paret i
de porta d’algunes plantes i departaments.
Nous cartells a les aules
A principis del 2019, la Facultat comptarà amb cartells a l’interior de totes les aules per
convidar als/les alumnes a no menjar, ni beure, ni utilitzar els mòbils en hores de classe.
Projecte de reorganització dels contenidors de residus
Amb el suport de l’OSSMA, que ha elaborat un projecte de redistribució de les
papereres i contenidors de passadissos i vestíbuls de la Facultat, i en el que també han
col.laborat alumnes de Ciències Ambientals, a principis de 2019 la Facultat passarà de
tenir 108 contenidors generals (de paper, envasos, vidre, tóner, piles i resta) a tenir-ne
67. Els objectius del projecte són reduir la quantitat de residus generals, augmentar la
quantitat de residus recollits selectivament i minimitzar els residus de la fracció resta.
També s’implantarà la recollida de residus de la fracció orgànica a les sales que
s’utilitzen com a menjadors. S’unificarà la tipologia de papereres, s’utilitzaran
correctament les bosses en els contenidors de recollida selectiva, es substituiran les
papereres de resta per altres papereres de selectiva (que es presentaran agrupades) i se’n
millorarà la senyalització.

14

Revisió façanes edifici Margalef
Per garantir la seguretat de tot el personal de la Facultat, des del dia 27/11/18 i amb
l’ajut d’una grua, s’estan revisant i reparant, si cal, tots els elements (lames i
embellidors) de les façanes de l’edifici Margalef.
Simulacre d’incendi
El passat 25/10/18, amb la col.laboració de l’OSSMA, es va organitzar un simulacre
d’incendi amb l’evacuació de tots els edificis de la Facultat. A l’espera de rebre
l’informe de l’OSSMA amb la valoració global, es pot avançar que en general va anar
força bé, amb bona implicació del personal i es va millorar el temps total d’evacuació
respecte a simulacres anteriors. Un cop rebut l’informe, però, sí que caldrà incidir en
alguns punts febles observats per millorar-los en el futur.
Procés selectiu (oposicions) per a l’ingrés a l’escala auxiliar de serveis
El procés, per a l’adjudicació d’11 places a tota la UB d’auxiliars de serveis (personal
laboral grup IV), està en marxa. La primera prova es va realitzar el 24/11/18 i la
previsió és que tot el procés pugui ser resolt i finalitzar al juliol/setembre 2019.
Procés selectiu (oposicions) per a l’ingrés a l’escala auxiliar administrativa
El procés, per a l’adjudicació de 56 places a tota la UB d’auxiliars administratius
(subgrup C2), està en marxa. La primera prova es va realitzar l’01/12/18 i la previsió és
que tot el procés pugui ser resolt i finalitzat al juliol/setembre de 2019.

Informació de la Secretària i àrea de Doctorat
Doctorat
Es recolliran propostes de canvis en les normatives que vinguin dels propis programes
doctorat i de les secretaries dels centres; es demana que les propostes arribin a l’EDUB
abans del 10 de gener 2019. Aquestes, es presentaran a la Comissió. Delegada, passaran
la revisió lingüística i la dels Serveis Jurídics i es presentaran per a la seva aprovació al
proper Comitè de Direcció (febrer 2019); finalment es presentaran per a ser aprovades a
Consell de Govern, cap al mes de març 2019. Alguns dels canvis que proposa la
mateixa EDUB són: traducció de la normativa al castellà i l’anglès, presentació tesis online, fórmula perquè el professorat jubilat pugui participar, sistemes d’acreditació dels
membres de tribunals de tesis, possibilitat d’un tercer director degudament justificat,
possibilitat de complements de formació, sistema de dipòsit de tesis digital a més d’en
paper (veure més amunt en l’apartat: Informació del Degà) etc.
La Srta. Marta Hidalgo s’encarregarà de tots els temes internacionals a partir d’ara. Es
vol fomentar els contactes amb universitats llatinoamericanes, que tenen manca de
doctors.
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Beques pre-doctorals EDUB
No es poden convocar beques pre-doctorals; en el seu lloc es faran “contractes
d’iniciació a la recerca” amb una durada d’11 mesos (ho podran convocar els instituts
de recerca, els departaments...).
Web EDUB
S’ha dissenyat un nou web de la EDUB i dels programes de doctorat en el 2019.
La intranet de l’EDUB finalitzarà i serà substituïda pel GOC (Gestió d’òrgans
col·legiats) incorporant-se d’aquesta manera a tot el sistema d’informació de ll Consell
de Govern i de les seves Comissions Delegades.
.
Aplicatiu electrònic
El mes de febrer 2019 estarà en marxa l’aplicatiu electrònic per a resoldre les
sol·licituds d’accés i les d’admissió als programes
Doctorats Industrials:
s’han concedit 11, dels quals 1 a la UPC, 2 a centres recerca i 8 a la UB.
Acreditacions
Els autoinformes de les acreditacions dels programes han d’estar fets a finals de 2019.
S’editaran tríptics per a cada programa de doctorat.
Sessions formatives i informatives
Formació: càpsules formatives, cursos pels directors novells, welcome sessions
(inclouran formació sobre qüestions de seguretat als laboratoris); l’EDUB donarà d’alta
al campus virtual als coordinadors per que estiguin assabentats de l’oferta de cursos
(amb remuneració apart).
Plagi
Programada la introducció de programari anti-plagis, necessitat de molta cura en tot el
procés.

Pressupost doctorat
Pressupost dels programes: els diners no gastats s’hauran de retornar abans de tancar
l’exercici. El pressupost del 2019 es preveu similar al del 2018.
PDA Doctorat
Reconeixement de les tasques dedicades al Doctorat, apareixeran en el PDA com a:
20h/tesi dirigida, 4h/tutoria tesi, 5h/tribunal tesi (les hores que antigament s’havien
posat com hores GECA caldrà treure-les). Les comissions de seguiment si que són hores
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GECA: són 5h/doctorand; es recorda que els coordinadors dels programes de doctorat
ho han de comunicar a l’EDUB.
Canvis per la presentació de les tesis doctorals
:En el futur la tesi serà lliurada en una carpeta virtual. El dipòsit digital es farà en el
moment a la secretaria del centre, però tanmateix caldrà un exemplar en paper, perquè
serà el que tindrà validesa legal. Un cop dipositada, la tesi NO es pot canviar. Als
membres del tribunal se’ls podrà donar exemplar en paper o no. (veure méws amunt a
l’apartat Dipòsit de tesis doctorals dins de la informació del Degà.

Barcelona, 4 desembre 2018
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