Facultat de Biologia
Av. Diagonal 643
08028-Barcelona
ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE FACULTAT

Sessió núm.: 02/16
Data: 7.07.2016
Hora: 10:30 hores
Lloc: Aula Graus
Assistents a la Junta
G. Llorente (com a Degà)
M. Busquets (com a Vicedegana)
B. Cormand (com a Vicedegà)
T. Sauras (com a Vicedegana)
M. Aguadé
J.J. Alfonso
R. Araujo
A. Arcas
S. Balcells
M. Blas
E. Bosch
M. Camps
D. Carvajal (alumne)
M. Giralt
D. Grinberg

J. Gutiérrez
F. López
D. López
T. Mampel
N. Masip
P. Moral
F. Oliva
C. Palacín
J. Pérez
F. Villarroya
G. Viscor
M. López (com a Secretària)

Hi assisteixen com a convidats: C. Cañestro, M. Durfort, J.C. Ferrer, J. García, S.
Mañosa.
Han excusat la seva absència: M. Soley, X. Remesar, M. Gorris, M. Pastor, N. Hladun.
Ordre del dia:
1- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2- Informació del Degà.
3- Informació Vicedegà/nes: Acadèmic, Doctorat, Mobilitat i Ocupabilitat i Recerca.
4- Modificació i aprovació, si escau, dels articles sobre les comissions del reglament de
la Facultat de Biologia.
5- Aprovació, si escau, de l'Informe sobre els reglaments dels departaments de la Facultat
de Biologia.
6- Afers de tràmit: Ratificació de l’aprovació de les memòries de verificació dels Graus
de Ciències Biomèdiques i de Bioinformàtica i del Pla d’Estudis del Màster en
Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut.
7- Torn obert de paraules.

1

Desenvolupament de la sessió:
1- Aprovació de les actes de les sessions anteriors: S’aproven les actes de les sessions
anteriors.
2- Informació del Degà: El Degà inicia la sessió informant que el Dr. Viladevall va

dimitir i el Dr. Piqueras és ara el nou Vicerector de professorat. A la Facultat de Biologia
li han estat atorgades 4 agregats permanents. 2 Agregats permanents RiC. 3 lectors
“Tenure Track” (SH). 1 lector. 1+1 Postdoc. 3 Agregats interins. Queden 5 finalistes (3+1
talent). El Degà explica com es calculen els ratios i diu que els criteris per atorgar les
places d’agregat son: Antiguitat, PDA i Carpeta docent; en la conferència de degans del
mes de juny el Degà va exposar la situació del professorat a la Facultat de Biologia.

Tanmateix, informa que ha estat aprovada l’assimilació al càrrec estatutari de Cap d’Estudis als
coordinadors de tres màsters “professionalitzadors” que tenen més de 200 alumnes.
El Degà informa que la UB ha rebut carta de la Secretària d’Estat ratificant el suport per la via
del FLA al finançament del PCB i segueixen els pressupostos del 2015 que avalaven el PCB per
valor de 43 M €.
Reforma Departaments: El 24 de maig van prendre possessió els Caps de departament electes:
Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia: Dr. Joaquim Gutiérrez; Biologia Evolutiva,
Ecologia i Ciències Ambientals: Dr. Santiago Mañosa; Bioquímica i Biomedicina molecular: Dr.
Javier Casado; Genètica, Microbiologia i Estadística. Dr. Jordi García; igualment, els
corresponents secretaris dels quatre departaments: Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia:
Dr. Albert Martínez; Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals: Dr. Santiago Sabaté;
Bioquímica i Biomedicina molecular: Dr. Josep Maria Fernández-Novell; Genètica,
Microbiologia i Estadística. Dr. Jordi Urmeneta.

El Degà també informa que el curs 2016-2017 hi haurà Selectivitat seguint el model actual
i que en Consell de Govern s’aproven els següents punts: la memòria de verificació del
Grau en Bioinformàtica, que esdevé interuniversitari, coordinat per la UPF i amb la
participació de la UPC i de la UB; la Memòria de verificació del Grau en Ciències
Biomèdiques i la proposta de modificació de la Normativa reguladora del Doctorat. En
concret, hi ha 2124 persones a la UB que han de defensar la tesi doctoral abans del 30 de
setembre de 2017; això vol dir dipositar-la al maig i preveure pressupost per a les respectives
comissions. Aquest mes de juliol es defensaran ela TFG i per primera vegada els tribunals
i els alumnes assignats seran mixtes, procedents dels dos campus on s’imparteix el Grau
de Ciències Biomèdiques. El Degà agraeix la predisposició del professorat vers aquestes
assignatures tan importants i estratègiques per a la Facultat.
Informa també del Professorat emèrit curs 2015-2016: Dr. Marià Alemany Lamana, Dra.
Maria Teresa Mitjavila Cors; Dr. Joan Domènec Ros Aragonés i de la Menció honorífica
al Dr. Carles M. Cuadras Avellana.
Pel que fa a la Reforma administrativa, s’aprova la modificació de la RLT del PAS
funcionari i laboral. El Gerent ha informat que cal anar a poc a poc segons els terminis
corresponents, i s’ha de posar al dia el model de formació del PAS i els llocs de treball,
per tal d’acreditar les competències per a cada plaça.
Respecte als Estatuts, en el Claustre del passat 5 de maig es va debatre i votar 28 esmenes
de les aproximadament 200 que s’hi havien presentat; el 75 % de les esmenes presentades
es van acceptar i incorporar al text definitiu però la manca del quòrum no va permetre la
seva aprovació i ho farà probablement el nou equip rectoral.
Pel que fa als rànquings d’universitats i entre els 100 primers llocs, la UB ocupa la posició
65 i és la primera de l’Estat (la UPC ocupa el lloc 85 i la UAB el 86); la primera universitat
és la Catòlica de Leuwen, seguida per les d’Oxford i Cambridge. El rànquing «50
carreras» del diari El Mundo, considera la Universitat de Barcelona la millor universitat
de l’Estat per estudiar els graus de Biologia, Medicina i Química. Els graus de Bioquímica
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i Ciències Biomèdiques no han estat avaluats degut a que no estan oferts en moltes
Universitats de l’Estat.
El Degà també informa sobre els Candidats a Rector: Dr. Norbert Bilbeny; Dr. Joan Elias;
Dr. Joan Guàrdia; Dr. Màrius Rubiralta; Dr. David Vallespín. L’equip deganal ja s’ha
entrevistat amb el Dr. Rubiralta i properament ho farà amb el Dr. Guràdia; s’enviara una
llista de preguntes als rectorables per tal que les preparin de cara a les seves properes
visites a cada facultat.
El 4 de maig va tenir lloc la XI Fira d’empreses UB organitzada conjuntament per les
facultats de Física, Química, Geologia, Matemàtiques i Biologia. Han participat més de
cent empreses/ entitats i diverses spin-off; moltes vegades aquesta fira representa el
primer contacte dels estudiants amb el món empresarial i ofereix als estudiants el
contactar amb empreses dels sectors específics de cada facultat amfitriona, així com
d’àmbits més transversals.
Els llibres 100 gens que ens fan humans, del professor de la Universitat de Barcelona
David Bueno, i la Guia il·lustrada per a conèixer els arbres, dels experts Jaume
Llistosella i Antoni Sánchez Cuxart, també de la UB, són les obres finalistes del Premi
Societat Catalana de Biologia a la divulgació, juntament amb el programa divulgatiu
“Quèquicom”, de Televisió de Catalunya. El 7 de juliol, en el marc de la Nit de la
Biologia, es farà públic el guanyador d’aquest guardó.
El 29 d’abril va tenir lloc la II Festa de la Ciència UB. La Facultat de Biologia va
participar amb diverses activitats. Volem agrair la participació dels Drs. i Dres. Narcís
Prat, Pau Fortuño, Iraima Verkaik, David Bueno, Núria Roca, Javier Rodríguez , Susana
Mangas, Mercè Durfort.
El proper curs la Facultat de Biologia participa un any més a la Universitat de
l’experiència la Universitat de l’Experiència (UdE).
El passat 18 maig va tenir lloc Biofesta, sense incidents molt importants.
8ena edició de l' European Plant Science Retreat, organitzada per doctorands del CRAG
(Centre de recerca en Agrigenòmica) que va comptar amb més de 150 participants de
diferents institucions europees en ciències vegetals i agronòmiques. El programa va
constar de presentacions orals de doctorands, sessió de pòsters al hall de la Facultat i
participació de diversos ponents.Una alumne de Ciències Biomèdiques ha estat premiada
per al British Council Londres: es Estela Gonzalez Gualda, enhorabona!.
3- Informació Vicedegà/nes: Acadèmic i de Post-Graus, Doctorat, Mobilitat i
Ocupabilitat i Recerca.
- Dra. Montse Busquests: Informa que sobre les Acreditacions dels Màsters el mes de
març, encara no hi ha notícies i que s’inicia el procés d’acreditació del màster
d’Oceanografia i gestió del medi marí. També informa que el 2 de Juny es va lliurar a
AQU l’autoinforme per l’acreditació de 4 graus de la Facultat: Biologia, Bioquímica,
Biotecnologia i Ciències ambientals (l’informe és a la pàg. Web de la facultat). El passat
dia 29 es va rebre l’informe de revisió de l’autoinforme, on es comunica a la Facultat
que no es realitzarà visita prèvia i s’indiquen algunes mancances o justificacions d’alguns
ítems presentats en la memòria, que al nostre criteri seran “subsanables.”La proposta
definitiva del programa de visita del CAE serà els dies 22 i 23 de Setembre.
S’inicia la programació del Màster Erasmus Mundus en Vacunologia, amb bona
preinscripció.
La Dra. Busquets també informa sobre Graus l’Adequació dels nivells MECES dels
Graus de 4 anys. Els nous graus programats que vulguin anar a tres anys només es podran
oferir si el preu del Grau és equivalent al preu del primer any de Màster. El curs 2016-17
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s’iniciarà el procés d’integració de totes les assignatures del Grau de Ciències
Biomèdiques i es programarà el segon any del Grau de Ciències del Mar que s’impartirà
íntegrament a les aules de la Facultat de Biologia.
Les Notes de tall: encara no han sortit, però estan a punt.
- Dr. Bru Cormand: Informa que la Comissió de Recerca de la UB està discutint els
criteris d'adjudicació de les beques predoctorals APIF (concedides per la UB) i FI
(concedides per la Generalitat però amb la selecció de candidats feta des de la UB),
ambdues de 3 anys. Es prendrà una decisió final el dia 12/07. També informa de la nova
web de recerca de Catalunya que s’està construint, que inclourà totes les universitats
catalanes amb: índexs de qualitat d'investigadors, Departaments, Facultats i Universitats.
Més endavant s'hi inclouran instituts de recerca. Cal tenir codi ORCID per figurar-hi.
Informa que la Dra. C. Bergareche és la nova responsable científica del Servei de Camps
Experimentals i que al Campus Diagonal es crea un Biobanc (dependrà dels CCiT) i la
Facultat de Biologia ha ofert un espai per acollir-lo.
També informa de la distribució del Contracte Programa Recerca (CPR) 2016 de la
Facultat (fet en base als antics Departaments i amb els mateixos criteris que en anys
anteriors): 107.080 € (15% Facultat; 85% Departaments) de la següent manera: BA:
14.699 €; BC: 6.781 €; BV: 10.431 €; BBM: 16.283 €; ECO: 9.193 €; FI: 7.755 €; GEN:
12.396 €; EST: 3.832 €; MIC: 8.865 €; NUT: 783 €; TOTAL: 91.018 €. El curs vinent es
debatran propostes alternatives els criteris. Avui ha sabut que el VR demana si e1 candidat
Carlo Marzo, pot ser acollit per algun del seus departaments. El Dr. Cormand distribuirà
el seu CV a tots els departaments. El 15 juliol hi ha una conferencia de la LERU a l’Edifici
Històric de la UB, tothom esta convidat a assistir-hi. Finalment, comenta que s'han
instal·lat pantalles informatives als tres edificis de la Facultat, a càrrec del CPR 2015.
- Dra. Teresa Sauras: Informa que s’han fet les assignacions de Pràcticum i TFG pel
curs 2016-2017 i que els treballs en Entitats externes i Erasmus necessiten tutor intern;
properament es farà la crida de tutors als departaments i recorda que tutoritzar PI PII i
TFG d’un projecte extern són 42 hores PDA.
També informa que la setmana de l’11 al 15 de juliol tindran lloc les defenses de TFG.
Es presenten 260 TFGs en 40 tribunals. En el cas del grau de Ciències biomèdiques s’han
planificat 5 tribunals al campus Clínic-Bellvitge i 7 tribunals a la Facultat de Biologia.
Per aquest grau s’han dissenyat Tribunals mixtes, amb alumnes i professors del campus
Clínic-Bellvitge i Diagonal en un mateix tribunal. Els tribunals que es fan a Biologia
comptaran amb un professor del Clínic-Bellvitge i els tribunals de Bellvitge amb un
professor de Biologia.
- Dra. Marta López: Comenta que no hi ha novetats respecte la informació de doctorat
que es va donar a la Junta de Facultat anterior. D’altra banda, informa que el nou
vicerector de professorat recorda la necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere a tots
els àmbits possibles i, en concret, a la composició de les comissions de selecció de
professorat dels departaments, sempre que sigui possible.
El Degà comenta que la dedicació dels directors dels departaments serà del 60 %, la dels
coordinadors de secció amb 30 professors del 15% i si tenen més, tindran un 30 %; tot
seguit obre un torn de preguntes:
- Dr. Gutiérrez: demana que la junta doni suport al Dr. Cuadras per no haver rebut la
qualificació de Professor Emèrit.
- Dra. Palacín: manifesta el seu desacord amb el que demana el VR de professorat sobre
la composició entre homes i dones en els tribunals.
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- Dra. Durfort: demana quina participació te la Facultat en el grau de Bioinformàtica; la
Dra. Busquets diu que aproximadament un 20% i el Dr. Villarroya opina que considerant
els indicadors en recerca de la nostra facultat, caldria fer un esforç per augmentar la
participació.
4- Modificació i aprovació, si escau, dels articles sobre les comissions del reglament
de la Facultat de Biologia: El Degà explica com s’ha fet la proposta del Reglament de
la Facultat i comenta el manifest rebut del Dept. de Biologia Cel·lular, Fisiologia i
Immunologia. A continuació obre un torn de paraules:
- Dr. Gutiérrez explica la filosofia del manifest que ha estat enviat pel seu departament i
que exposat pel Degà a la Junta i la seva preocupació de cara a quan arribi un altre equip
deganal. Demana canviar la proporcionalitat del 1r punt en el reglament. El Degà respon
que totes les seccions estan representades i tenen veu.
- Dr. Viscor: no veu el sentit de discutir un reglament quan segurament haurà un nou
estatut i un nou rector.
- Dra. Blas: opina que ha d’haver una representació proporcional al nombre de professors
del departament, independentment del nombre de seccions.
- Dr. Pérez: diu que no queda clara la mecànica del vot i el Degà diu que és un vot
proporcional que pot variar de manera proporcional, aprox. sobre 10. El Dr. Cormand
explica com es faria l’ajust numèric.
- Dr. Gutiérrez: recorda que hi ha hagut molts tipus de caps de departaments, i demana
que no s’idealitzi el cap de departament.
- Sra. Bosch: demana què es faria en el cas que un departament amb 4 seccions tingui
empat, és a dir, i 2 a favor i 2 en contra. El Degà diu que els departaments han de fer us,
si cal, del vot de qualitat.
- Dra. Sauras: Diu que el Consell de Departament és qui decideix com anirà aquests vots
i que si els membres no se senten representats pel seu cap, el poden canviar.
- Dr. Villarroya: Diu que es podria afegir una clàusula en la que el cap de departament
emetrà un vot de proporcionalitat; el Degà diu que el 13 juliol s’haurà d’aprovar en
Consell de Govern. El Degà aclareix que els reglaments dels departaments si convé es
poden modificar.
- Dra. Araujo: opina que els caps de departament han de tenir un vot ponderat degut al
diferent mida que composen les seccions i el Dr. Viscor demana que la diversitat de la
composició dels departaments es respecti.
Es fa una votació amb dues propostes, A i B:
-

Proposta A - Que la votació sigui ponderada segons el nombre de professors
del departament: vots a favor 13, abstencions: 4
Proposta B - Que cada secció tingui veu i vot. Vots a favor 2.

El Degà revisa el Reglament, article per article en pantalla; es debaten alguns dels articles
i es modifica el redactat dels següents:19, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, de manera
que el Reglament de la Facultat de Biologia queda redactat tal i com esta en el document
adjunt, i que dema s’enviarà Secretaria General.
5- Aprovació, si escau, de l'Informe sobre els reglaments dels departaments de la
Facultat de Biologia: La junta emet informa favorable dels reglaments dels
departaments.
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6- Afers de tràmit: Ratificació de l’aprovació de les memòries de verificació dels
Graus de Ciències Biomèdiques i de Bioinformàtica i del Pla d’Estudis del Màster
en Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut: es ratifiquen les memòries que ja van
ser aprovades en CG.
I sense més temes a tractar, el Degà aixeca la sessió a les 13h 26 min de la qual, com a
Secretària, estenc aquesta acta.
La Secretària de la Facultat

Vist i plau
El Degà

Marta López Carbonell

Gustavo A. Llorente
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