Facultat de Biologia
Av. Diagonal 643
08028-Barcelona

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE FACULTAT
Sessió núm.: 01/16
Data: 27.04.2016
Hora: 15:30 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
S. Balcells
M. Blas
E. Bosch
D. Carvajal (alumne)
J. Casado
M. Giralt
D. Grinberg

J. Gutiérrez
N. Hladun
F. López
D. López
T. Mampel
N. Masip
C. Palacín
M. Pastor
M. Soley
G. Viscor
M. López (com a Secretària)

Hi assisteixen com a convidats: A. Arcas, J. Azcón, M. Calvo, C. Cañestro, J.C.
Ferrer, J. García, M. Grifoll, X. Remesar.
Han excusat la seva absència: E. Soriano, R. Gironès, F. Oliva, M. Durfort, M. Camps
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- Estructura Administrativa de la Facultat de Biologia.
5- Situació dels Serveis de la Facultat: Proposta Servei Cultius.
6- Aprovació si escau, de les memòries de verificació dels Graus de Ciències
Biomèdiques i de Bioinformàtica.
7- Afers de tràmit.
8- Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió:
1-Aprovació de les actes de les sessions anteriors: no s’aproven per falta de quòrum.
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2- Informe del Degà:
- Places de professorat aprovades en el darrer Consell de Govern que sortiran
properament, entre els quals: 15 places de catedràtics d’universitat, 70 places de
professorat contractat permanent i 18 places de professorat agregat. A més a més, 15
places de catedràtics d’universitats per promoció interna i 13 places de catedràtics
contractats de promoció interna (és una promoció interna de professors titulars
d’universitat i del CSIC per a tota Espanya). També informa que el Dr. Viladevall es va
reunir amb el Director General d’Universitats, el Dr. J. Pallarès, per discutir la situació
del professorat a la UB. Actualment es convoquen: 6 places de professorat agregat
permanent, 2 agregats permanents RyC, 3 lectors “tenure track” , 1 lector, 2 “postdocs”
i 3 agregats interins. Remarca que a partir d’ara la convocatòria de les places serà a
nivell internacional i totes les places d’agregat interí sortiran a concurs per exigència de
la Sindicatura de Comptes.
- Reforma departaments: exposa la situació transitòria actual, el nom dels 4
departaments actuals amb els seus directors provisionals (Biologia Cel·lular, Fisiologia i
Immunologia: Dr. Ginés Viscor; Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals:
Dr. Santiago Mañosa; Bioquímica i Biomedicina molecular: Dr. Javier Casado;
Genètica, Microbiologia i Estadística: Dr. Jordi García) i els candidats (Biologia
Cel·lular, Fisiologia i Immunologia: Dr. Joaquim Gutiérrez; Biologia Evolutiva,
Ecologia i Ciències Ambientals: Dr. Santiago Mañosa i Dr. Sergi Munné; Bioquímica i
Biomedicina molecular: Dr. Javier Casado; Genètica, Microbiologia i Estadística. Dr.
Jordi García. Un cop elegits els nous directors dels departaments s’iniciarà el
procediment per a fer els reglaments corresponents.
- Informa de les Aprovacions de nous Centres a la UB: Medicina i Ciències de la Salut
(aprovada en CG el gener de 2016 i publicada al DOGC) i la creació de la nova
Facultat Ciències Humanes i Socials; també dels canvis de nom de centres i instituts: la
Facultat de Farmàcia és ara F. de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació; la F. de
Geologia és ara F. de Ciències de la Terra, la F. de Matemàtiques és ara F. de
Matemàtiques i Informàtica, d’Institut de recerca en cervell, cognició i conducta és ara
l’I. de Neurociències (UBNeuro); tanmateix, la F. de Biologia ha de pensar en el seu
possible canvi de nom i que s’aprova el Reglament de l’Àrea de Ciències i Enginyeries.
- Reforma Administrativa: S’han aprovat els Plans d’Ordenació de la Reforma
Administrativa i de Gestió de la Facultat d’Economia i Empresa i de la Facultat de
Biologia. Els de les Facultats de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, Facultat de Dret
i les facultats del Campus Mundet ja van ser aprovades amb anterioritat. També
s’informa que a la Facultat hi haurà un tècnic d’audiovisuals per les tardes.
- Accident Freginals: 13 alumnes mortes, cap de la Facultat. Les alumnes Erasmus que
cursen estudis a la nostra Facultat i que estaven a l'autocar es troben bé. Només l'alumna
Ruth Styfhals de Leuven, Bèlgica i la Bojana Stojanovska de Macedònia (de la U. de
Bolonya) van resultar ferides. Ambdues continuen els seus estudis a la Facultat.
L’alumna Valeria Marzano (U. de Bolonya), de la Facultat de Psicologia i que ha fet
assignatures del màster de Neurociències ja te l’alta mèdica. El dia 27 d’abril a les 18h
hi haurà un acte al Paranimf en memòria de les víctimes. El Degà agraeix a la
vicedegana d’Econòmiques, al vicerector Dr. Rosselló i a la vicedegana Dra.T. Sauras el
seu interès i seguiment que han fet de la situació des dels primers moments, alhora que
vol deixar constància que el pare d’una de les alumnes mortes no va rebre cap condol
per part de la UB tot i que s’havia enviat un correu a Itàlia encara no havia arribat.
- Acreditació màsters: Els dies 16, 17 i 18 de març de 2016 el comitè d’avaluació extern
(CAE) va realitzar la visita d’acreditació dels màsters següents: Màster d'Antropologia
Biològica; Màster d'Aqüicultura; Màster d'Ecologia, Gestió i Restauració; Màster de
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Genètica i Genòmica; Màster d'Imunologia Avançada; Màster de Microbiologia
Avançada; Màster de Neurociències. Els resultats van ser molt bons i el Degà felicita la
bona logística de la Sra. Elisa Bosch. Dels 7 màsters, hi ha 5 amb Excel·lència. Tant el
vicerector Dr. Rosselló com el Consell de Govern van fer una molt bona valoració de la
Facultat de Biologia.
- Eleccions estudiants: el Degà informa de les dades de participació a les eleccions
d’estudiants, que va ser molt baixa, i que només obtenen representació en el Grau de
Biotecnologia.
- Becaris FPU: informa que els becaris de doctorat dels departaments de la Universitat i
que treballen en Instituts de recerca de la Generalitat o al CSIC han de fer docència
obligatòriament i han d’estar introduïts al GRAD.
- Felicita al CRAI-UB per obtenir la màxima puntuació en l’avaluació de qualitat (FQM)
(400 punts) i ha jugat un paper molt important en la nostra biblioteca.
- Estatuts: Informa que hi haurà Claustre extraordinari el 5 de maig per tractar la
Proposta de Reforma de l’Estatut de la Universitat de Barcelona de 2016 .
- Rànquings UB: Informa que en conjunt la UB està molt ben posicionada. Al rànquing
URAP la UB ocupa la posició 49 del món i la 13 d’Europa en productivitat científica.
Millora en QS, de 42 matèries, en 34 està entre les vint primeres i en 16 és de les millors
del món. La posició mitjana de la UB és a l’entorn del 120. El Rector ha rebut
felicitacions d’altres rectors pel rànquing URAP.
- Hèlix de DNA: Es tracta d’escultures artístiques que estaven situades a l’entrada de la
Facultat i que van rebre crítiques degut a que giren a l’inrevés. El Servei d’obres se les
va endur i suposem que les posaran del dret i re col·locaran de nou.
- Actes durant els mesos de febrer, març i abril 2016: l’Olimpíada de Biologia,
organitzada a la Facultat de Biologia pels Drs./Dres. Javier Casado, Creu Palacin, Neus
Carbó, Jeús Pérez-Clausell, Gemma Marfany i Gustavo Llorente; el projecte «La
viabilitat de la població de l'àliga perdiguera a Catalunya: guies per a la conservació»,
realitzat per l’Equip de Biologia de la Conservació de la UB, la fundació suïssa MAVA
i la Diputació de Barcelona; el lliurament de premis a l’ Institut d’Estudis Catalans; el
Fòrum Ambiental; el 1er cicle de conferències relacionades amb la Cimera sobre Canvi
Climàtic (COP21) de París i el canvi global organitzat pel grup EcoClima UB. El Degà
agraeix a tothom qui va participar en la Jornada de portes obertes de la Facultat i a la
Dra. Durfort l’organització de la Setmana de St. Jordi.
3- Informació Vicedegà/nes: Acadèmic, Doctorat, Mobilitat i Ocupabilitat i
Recerca.
Informe de la Vicedegana acadèmica, Dra. M. Busquests:
- Acreditació de Màsters de la Facultat: el 3 de Juliol de 2015 l’Agència de Polítiques i
de Qualitat remet un document d’AQU amb el calendari orientatiu de les acreditacions
de Graus i de Màsters. A partir d’aquesta data l’agència de Qualitat UB envia les noves
“Directrius per l’elaboració dels informes d’acreditació de les titulacions de la UB”. El
mes d’octubre te lloc el taller: “L’elaboració de l’autoinforme d’acreditació” amb
l’assistència dels membres del CAI (Comité d’avaluació intern), Caps d’estudis,
coordinadors de Màsters, responsables d’assignatures, del PAT, del PI, PII y TFG així
com de personal de secretaria. L’autoinforme s’envia a AQU on la Comissió
d’avaluació externa (CAE) fa una lectura i envia comentaris i propostes de millora. A
continuació es fa un informe de respostes al “Informe sobre la revisión de las evidencias
aportadas” i es confirma la visita a la Facultat pels dies 16,17 i 18 de Març.
L’autoinforme d’acreditació es publica al Web i s’obre una bústia per a rebre
comentaris. Transcorreguts 20 dies de la seva publicació i d’incorporar els suggeriments
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fets a la bústia, s’aprova l’autoinforme per la comissió permanent de la Junta de Facultat
(11/03/2016). La vicedegana agraeix a tots els coordinadors/es i a totes les persones que
han participat en el procés. També es fa una visita guiada a la Facultat. El procés dura 3
dies, i es duen a terme audiències amb coordinadors dels Màsters, equip deganal,
“empleadors”, professorat, estudiants i titulats de cadascun dels Màsters avaluats i una
audiència oberta. L’última dia el president i la secretària del CAE comuniquen que tots
els Màsters superen l’acreditació amb molt bona nota, i alguns d’ells amb excel·lència.
Ara s’espera de l’informe d’AQU i l’informe definitiu que pot tardar més de tres mesos.
- Acreditació de Graus de la Facultat: el 29 d’Abril comença l’acreditació de 4 Graus de
la Facultat: Biologia, Bioquímica, Biotecnologia i Ciències Ambientals, de manera
anàloga al procediment dels Màsters. Actualment ja s’han lliurat per la seva revisió una
bona part dels estàndards seguint el calendari previst. La visita a la Facultat serà els dies
22 i 23 de Setembre.
- Enquestes als egressats: la Facultat va dissenyar i enviar una enquesta a estudiants de
Grau i de Màster, amb molt bona resposta; les dades obtingudes permetran analitzar el
desenvolupament dels nostres ensenyaments.
- Possibilitat de programació d’un Grau obert en Biociències i/o una doble titulació: El
vicerectorat de Política Acadèmica, Estudiants i Qualitat ho proposa a la Facultat de
Biologia. S’ha convocat una reunió amb els caps d’estudis i equip deganal, però no es
veu l’avantatge per l’alumnat, ja que els estudiants acaben amb la mateixa titulació que
la resta d’alumnes. Respecte fer graus dobles s’està mirant varies possibilitats.
Informe del Vicedegà de Recerca, Dr. B. Cormand:
- Supressió del Servei de Cultius Cel.lulars, que acumulaba un dèficit econòmic
sostingut de feia temps i s’incorpora al Departament de Bioquímica i Biologia
Molecular, d’on són la pràctica totalitat d'usuaris investigadors. El tema queda en stand
by pendent de tornar-ne a parlar.
- Jubilació del Responsable Tècnic del Servei de Camps Experimentals; s’obre una
convocatòria per una plaça de tècnic grup I per a cobrir la vacant provisionalment fins
que es convoqui la plaça de Responsable científic abans de finals d'any.
- La Unitat de Microscòpia Confocal dels CCiT ubicada a la Facultat, ha sol·licitat una
ajuda d'infraestructures del MINECO per la compra d'un microscopi confocal nou.
- Els CCiT i el vicerectorat de recerca exploren possibles localitzacions per al nou
Biobanc de la UB, al Campus Diagonal. La Facultat de Biologia presenta una proposta
per acollir aquest servei als antics Serveis Mèdics.
- Distribució del Contracte Programa de Recerca (CPR): la Facultat de Biologia rebrà
107.080,27 € (un 4% més que l'any passat) i obrirà la 1ª convocatòria d'ajudes el mes de
juny i la 2ª el mes de novembre de 2016.
- 3 Xerrades de recerca a la Facultat: organitzades pel deganat durant març, abril i maig:
"La recerca, dia a dia", "Claus per bioemprendre" i "L'estat de la recerca a la Facultat de
Biologia", amb mínima assistència del PDI de la Facultat en les dues primeres sessions.
- Resultats de les ultimes convocatòries de beques i projectes en comparació amb altres
facultats de ciències. De 47 beques APIF concedides, 2 són per la Facultat (1 per
Microbiologia i 1 per Ecologia). Les beques associades a aquests projectes han estat 5
FPI i 2 FI.
Informe de la vicedegana de Mobilitat i Ocupabilitat, Dra. T. Sauras:
- Resolució de la convocatòria Erasmus de mobilitat pel proper curs: S’han concedit
176 mobilitats amb 132 Erasmus Estudis, 35 Erasmus pràctiques, 5 convenis específics,
2 convenis generals i 2 sol·licituds individuals. El 56% dels alumnes va aconseguir la 1a
opció i el 16 % la segona. Els alumnes del grau de Biotecnologia són els que més es
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mouen: 39; recorda que la modalitat Erasmus Pràctiques està oberta per alumnes que
seran graduats al moment de fer la mobilitat.
- Està oberta la convocatòria Erasmus+ per estades de pràctiques a l’estiu.
- Estudiants estrangers (Incomings) la facultat ha acollit 22 de 1er semestre + 39 anuals i
2n semestre, distribuïts així: 6 Ciències sense Fronteres (Brasil), 1 CINDA, 5 Convenis
Específics, 1 EMA2, 4 Erasmus pràctiques, 43 Erasmus estudis i 1 EUA.
- Practicum i TFG 16-17: L’oferta és de 376, 171 ofertes de projectes en grups UB (51
amb alumnes preassignats) i 205 ofertes d’Entitats Externes (19 tenen alumne preassignat). Comenta que seria bo incrementar l’oferta de TFGs en Entitats Externes,
doncs és estratègic per a la Facultat i per a l’ocupabilitat futura dels estudiants. També
comenta que es farà una sessió ICE sobre especificitats en la tutorització i l’avaluació de
TFGs realitzats en empreses i projectes tècnics i que s’incorpora la Dra. M. Blas com a
coordinadora d’ocupabilitat.
- Ocupabilitat: El 4 de maig tindrà lloc la Fira d’Empreses de Física, Química, Biologia,
Ciències de la Terra i Matemàtiques al Pati de la Facultat de Física. S’han inscrit 90
empreses, 15 de l’àmbit dels ensenyaments de la facultat; es realitzaran una seguit
d’accions organitzades pel SAE sobre orientació i recerca de feina com ara: Taller de
currículum dimarts 26/4 14-15h aula 26, Assessorament de currículum 26/4 de 15.30 a
17h aula 26; Taller de Formació “L’entrevista de feina”, Taller “Elevator pitch”,
Col·loquis i simulacions d’entrevista de feina dia 5/5 a les 14h aules 33 i 35.
- Projecte Ocupabilitat UB: iniciat i gestionat per feinaUB, pretén millorar les tasques
d’orientació en la recerca de feina, incrementar les pràctiques externes i millorar la
inserció laboral dels graduats/des. S’ha assignat una Tècnica d’Orientació a la facultat
de Biologia: l’Anna Lluch. S’han organitzat activitats al voltant de la Fira d’empreses i
l’Acció “L’actitud clau per al desenvolupament professional” juntament amb el BIE. El
9 de maig es farà un Taller per estudiants de pràctiques extracurriculars i a l’estranger.
S’ha creat el programa “Captació i fidelització d’Empreses”. Hi ha una tècnica
assignada per a la facultat: l’Alina Torres i en col·laboració amb els caps d’estudi, s’està
desenvolupant una “Fitxa professionalitzadora” de cada ensenyament que s’enviarà a les
empreses, per augmentar el nombre d’aquestes que ofereixen pràctiques. En paral·lel, la
tècnica de feinaUB concerta entrevistes amb empreses “Bio” i obté informació dels
perfils professionals que precisen i quines necessitats tenen quant a competències,
coneixements i habilitats.
Informe de la secretària de Facultat, Dra. M. López:
- Doctorat: Informa dels punts aprovats en la darrera reunió del Comitè de Direcció de
l’EDUB, el passat dia 3 de març: El finançament als programes de doctorat per aquest
any 2016, el calendari de gestió pel curs acadèmic 2016-17, la memòria del nou
programa de doctorat “Medicaments, Salut i Sistema sanitari” (no aprovada) i
l’Informe desfavorable del Consell Assessor de l’EDUB respecte aquest programa.
També informa de la possibilitat plantejada de fer 5 escoles de doctorat: 1- d’Arts i
Humanitats, 2-Ciències, 3-Ciències Socials, 4-Educació, 4- Medicina i Biomedicina.
- Igualtat: Informa que el proper dia 28 d’abril, a les 12h a l’aula 13 (aulari), tindrà lloc
una xerrada titulada ”El camí de la Universitat cap a la Igualtat”, per part de la Dra.
Trinidad Donoso, cap de la Unitat d’Igualtat de la UB.
A continuació el Degà obra un torn obert paraules:
- Dr. Casado: agraeix a les Dres. M. José López, G. Marfany, Susana Mangas, Lluïsa
Mousset i Núria Roca, l’organització de les pràctiques de la Jornada de Portes Obertes
de la Facultat. Comenta que es vol importar el màster de Nutrició i Metabolisme per a
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coordinar-ho des de la Facultat de Biologia i que una part de culpa respecte la concessió
de projectes és la manca d’una adequada assistència de l’oficina de gestió a la recerca.
El Dr. Cormand constata que manca orientació per a demanar bé els projectes.
- Dr. Gutiérrez: felicita l’equip deganal per obtenir les pantalles de la facultat. Tramet
les condolences per la mort de l’Amparo, tècnica del Dept. de Genètica, Microbiologia i
Estadística. Felicita al Sr. Simonneau per la seva jubilació. Mostra la seva
disconformitat pel fet que en el rànquings es destaquen universitats com: la Pompeu
Fabra, la UPC, la UAB i de la UB no se’n parla, o queda darrera d’aquestes, però ni es
parla de la diferència de pressupost que reben aquestes universitats en comparació a la
UB. Es queixa del Sr. Ll. Escribano perquè a la Marató de TV3 demanen un excés de
papers; creu que la UB no esta ben posicionada. La Dra. Giralt opina el mateix.
Voldrien que la oficina gestió a la recerca se’n fes càrrec de gestionar aquesta
documentació, i que no es te en consideració als Investigadors principals dels projectes.
- Dra. Palacín: Demana es facilitin els curricula pels projectes abreujats. Es queixa que
no surten els seus projectes en format en pdf i del tracte que rep. El Dr. Cormand respon
que la UB no ho fa en 4 pagines perquè no vol carregar amb la responsabilitat que
tombin el projecte, però insistirà en demanar-ho.
- El Degà respon: el Dr. Canela va analitzar el rànquing BBVA que va trobar molt
esbiaixat. Dins les universitat de més de 400 anys d’història, la UB esta en la posició 25,
però en el rànquing d’universitats joves la posició canvia. El Dr. Cormand diu que
l’article del diari El País comentava que la U. Pompeu “tiene truco” perquè aposta per
graus curts.
- Dr. Remesar: demana si la UB a través del vicerectorat pot fer alguna al·legació al
ministeri sobre les respostes que aquest dóna a les al·legacions que es fan quan es
rebutjant els projectes. El Dr. Cormand diu que cadascú fa el que pot ja que a l’oficina
de gestió són molt poques persones.
- Dr. Pastor: comenta que el vicerectorat de recerca ho hauria de canalitzar.
- D. Carvajal: comenta que la baixa participació de l’alumnat a les eleccions es deu a
que la UB ha fet molt poca propaganda i que els graus dobles podria ser interessant.
- El Dr. Gutiérrez: demana la possibilitat l’índex de rànquing promig estigui a la web.
4- Estructura Administrativa de la Facultat de Biologia: La Sra. E. Bosch exposa els
criteris utilitzats i remarca que ni es perd ni es guanya personal. Comenta que ja que per
alguns perfils calen persones més especialitzades, es farà una formació addicional al
personal. També informa que a partir d’ara els sindicats passen a anomenar-se “agents
socials” i exposa l’organigrama de la USAD i l’oficina de graus i l’oficina de màsters.
Comenta la manca de personal que pateix la Facultat i que s’està suplint amb becaris
molt bons, però insuficients. El mateix passa amb l’oficina de recerca i explica els
nivells que tenen les diferents gestores i personal de la secretaria. Però no se sap quan
s’implantarà tot això. Ella presentarà una queixa per la situació. Explica també com
seria l’oficina de suport departamental, els nivells i el nombre de les persones.
- Dr. Gutiérrez: observa els pocs assistents que hi ha a la sala en aquest punt tan
important de la junta. Opina que la gestió de recerca s’ha de tractar a nivell de
departament i que caldria disposar d’una superestructura com el model de les
universitats estrangeres, cosa ara inviable. Les seccions actuals han de tenir la gent
apropiada que gestiona la recerca in situ i que la recepció i distribució del material que
arriba es un tema extremadament delicat.
- El Degà esta d’acord en cal discutir-ho, que calen persones amb criteri i que cal estar
preparats per quan toqui implementar aquest model. També comenta que ara cal arreglar
el tema del SAP. El Dr. Cormand comenta l’evident augment de la complexitat i
6

l’ofegament del professorat que ha de fer tasques que no li corresponen i li manca temps
per la docència i la recerca. També opina que probablement el millor sigui un model
mixta a les unitats i a una oficina central i això requerirà formar al personal.
- Dr. Gutiérrez: remarca la importància de la recepció i distribució del material i demana
al Degà que no passi gent de recerca a docència; la Sra. Bosch comenta les dificultats
que te quan falla una persona de recerca o una gestora departamental i no rep cap ajuda.
- Dr. Pastor: exposa la diferència entre la gestió de la despesa i la gestió de les
comandes i opina que cal saber que pot assumir la facultat i que la Universitat.
- Dra. Balcells: diu que la clau és la formació d’aquestes persones.
5- Situació dels Serveis de la Facultat: Proposta Servei Cultius: aquest punt esta
inclòs dins la informació del vicedegà de recerca.
6- Aprovació si escau, de les memòries de verificació dels Graus de Ciències
Biomèdiques i de Bioinformàtica: El Degà diu que per falta de quòrum, aquest punt
es passarà per una comissió permanent de la junta i després es ratificarà en una propera
junta. Comenta però que la UB esta interessada en que la Facultat participi en el grau de
Bioinformàtica (en concret les especialitats de Genètica, Estadística i Bioquímica), que
s’impartiria entre la U. Pompeu Fabra i un centre adscrit dependent de la U. Politècnica.
La Dra. Araujo pregunta si és legal que tingui aquest preu tan alt, i el Degà respon que
si ho aprova la Generalitat, si.
El Dr. Viscor discrepa de com es donen les beques FPU que se’n van de la Universitat.
També comenta que properament hi haurà un sistema d’impressió de tipus empresarial
i la Sra. Bosch diu que informarà als departaments sobre aquest tema.
7- Afers de tràmit: no n’hi ha.
8- Torn obert de paraules: no es demanen més paraules.
I sense més temes a tractar, el Degà aixeca la sessió a les 18:26h 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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