Facultat de Biologia
Av. Diagonal 643
08028-Barcelona

ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT
Sessió núm.: 03/17
Data: 14.12.2017
Hora: 12 hores
Lloc: Aula 3
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
A. Arcas
S. Balcells
M. Blas
S. Busquets
M. Calvo
M. Camps
M. Giralt
R. Gironés
M Gorris
J. Gutiérrez
N. Hladun
M. Jorba

J. Lloberas
D. López
S. Mañosa
E. Marrón
N. Masip
C. Palacín
M. Pastor
J. Pérez
N. Roca
M. Salicrú
F. Villarroya
G. Viscor
M. López (com a Secretària)

Hi assisteixen com a convidats: M. Durfort, J.C. Ferrer, M. Font, J. García, M. Grifoll
Han excusat la seva absència: E. Llop
Ordre del dia:
1.- Aprovació si escau, de les actes de les dues sessions anteriors (annex 1 i 2).
2.- Informe del Degà (annex 3).
3- Informe dels vicedeganes/a de les àrees acadèmica, de recerca, de doctorat i administració del
Centre (annex 3).
4.- Presentació i aprovació, si escau, del projecte de mobilitat internacional propi: “Programa
Beagle” (annex 4).
5.- Aprovació, si escau, de la proposta de PDA elaborada per la Comissió anomenada a l’efecte
(annex 5).
6.- Presentació i aprovació si escau, de la constitució d’una comissió per l’estudi i disseny de les
assignatures optatives del grau de Ciències Biomèdiques.
7.- Afers de tràmit.
8.- Torn obert de paraules.
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Desenvolupament de la sessió:
1.- Aprovació si escau, de les actes de les dues sessions anteriors: S’aproven.
2.- Informe del Degà i 3- Informe dels vicedeganes/a de les àrees acadèmica, de
recerca, de doctorat i administració del Centre (veure annex 3):
El Degà obra la sessió informant que ahir a la reunió de la comissió de professorat, es va
presentar l’oferta publica d’ocupabilitat; algunes places estan en concurs i altres estan a
punt de sortir. Al gener sortiran les places d’ agregats (10 places x tota la UB) i altres.
El Vicerector esta fent un barem, amb el criteri del dèficit causat per Ciències del Mar.
Hi ha 16 places de professorat interins; a la facultat nomes tenim 1 i és important no
perdre-la.
Càtedres: sortiran amb el mateix criteri que en l’ocasió anterior (AA, AB, BA)
antiguitat 40%, dèficit departament 60%.
Informa del problema amb els professors associats, que en principi no poden fer la
recerca dins la facultat (no poden estar a la Bosch Gimpera): nomes han de fer la
docència. La solució seria crear una nova figura de professor.
D’altra banda, hi ha hagut interaccions amb el rectorat i la situació política de la UB,
una situació estranya, que caldrà veura si es normalitza o no.
Respecte la master class de la Marató de TV3, es parlarà amb els caps d’estudis perquè
vinguin estudiants, a més de diferents persones cabdals en el tema. La Dra. Durfort
demana que, alhora de fer l’anunci en TV, el personal de la Marató s’assessori bé.
Grau de Bioinformàtica: encara no cal fer la seva re verificació.
Pel que fa al problema de les portes automàtiques de l’edifici Margalef: els alumnes
amb dificultat de mobilitat tindran un comandament a distancia.
Ahir va arribar el nou model de finançament, que ja el tenen els caps de departament, on
nomes es valora la productivitat i la docència dels departaments.
- Dr. Lloberas: exposa que aquest model li resulta difícil concretar-ho a la realitat.
- Dr. Pastor: opina que aquest model ens beneficia com a facultat, però no li sembla
be que arribi avui per a que donem resposta dilluns.
Dra. Araujo: diu que tots les pràctiques han de quedar cobertes amb aquest
pressupost.
Dr. Gutiérrez : reflexiona sobra l’origen, de l’època del Rector Tugores, i diu que
aquests diners ens beneficien molt globalment.
Dra. Gironès: demana una simulació del model.
Dr. Pérez: demana que a la propera junta es disposi d’un resum del pressupost (per
renovar aparells, per pràctiques, etc….)
Dr. Lloberes: demana que el contracte programa de docència tingui criteris
transparents.
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4.- Presentació i aprovació, si escau, del projecte de mobilitat internacional propi:
“Programa Beagle” (veure annex 4): La Dra. Sauras l’explica. Es tracta de fer estades
de recerca o pràctiques experimentals de TFG o de TFM fora d’Europa. Es va fer un
conveni de pràctiques, assegurança de responsabilitat civil, conveni similar al que es fa
amb les empreses, etc. i això permet gaudir d’un petit ajut perquè la Generalitat ho
reconeixerà. Es demana a la Junta si esta d’acord: s’aprova per unanimitat.
5.- Aprovació, si escau, de la proposta de PDA elaborada per la Comissió
anomenada a l’efecte (veure annex 5): El Degà explica que es vol fer forquilles mes
petites, per la qual cosa s’ha generat aquest document que s’exposa en pantalla (adjunt
5), que s’aprova per unanimitat.
La Dra. Araujo demana un aclariment sobre el nombre d’estudiants en els grups de les
assignatures.
6.- Presentació i aprovació si escau, de la constitució d’una comissió per l’estudi i
disseny de les assignatures optatives del grau de Ciències Biomèdiques: El Degà
informa que a la nostra facultat, les assignatures optatives de ciències biomèdiques són
de 6 crèdits però a la Fac. de Medicina són de 3 i 6 crèdits; cal doncs arribar a un
consens per veure quines assignatures optatives podríem ofertar amb 3 crèdits; es
proposa fer reunions conjuntes amb Bellvitge-Clínic i incloure assignatures afins al
grau. Caldria deixar una franja horària per afavorir l’intercanvi d’estudiants entre els
dos campus; també caldria augmentar les assignatures en angles; també proposar una
assignatura d’empreses i poder compactar les assignatures de manera que l’alumne ho
pugui compaginar amb les seves sortides de TFG. Per això caldria fer una comissió
doble (dels dos campus): el degà de cada facultat + cap d’estudis + 1professor de
departament + estudiants del consell d’estudis: Ester Esteban + Susana Balcells + Javier
Casado + Jeus Pérez. El Dr. Lloberas: creu que la Facultat de Biologia no hauria de
perdre assignatures de 6 crèdits per convertir-les en tres. El Dr. Cormand fa un
aclariment i finalment s’aprova.
7.- Afers de tràmit: No n’hi ha.
8.- Torn obert de paraules: El Dr. Lloberes diu que el Col·legi Oficial de Biòlegs ha
tret una condició sobre la obligatorietat de fer un màster pels biòlegs que vulguin entrar
a ser interns residents i es planta que tots els col·legis oficials de biòlegs d’Espanya es
posin d’acord en demanar això. El Degà aclareix que això ve del col·legi de biòlegs de
Madrid, que ja va sortir a la conferència de degans d’Espanya del mes de novembre i
que va manifestar la seva posició en contra, també el Degà de la UAB i el de la
Universitat de València. El Degà ha demanat estar en aquesta comissió per a oposar-se.
La Dra. Palacín informa que al Grau de Ciències del Mar hi ha optatives de 3 crèdits,
alhora que es queixa de com una part de la UPC esta intervenint. El Dr. Gutiérrez
pregunta sobre les obres que estan fent vora el bar i el Dr. Salicrú diu que es va informar
al passat Consell de Govern, que seria una residencia d’estudiants privada.
La Sra. Jorba demana aclariments sobre els professors associats i les places de pàrquing.
La Dra. Roca: demana quines son exactament les tasques com a associats, ja que la seva
docència hauria de sortir en el PDA, però els professors associats no hi tenen accés.
Demana que se’ls reconegui la feina que fan i que ho puguin imprimir per a tenir-ho
documentat en aper. El Degà en pren nota.
El Dr. Villarroya: es queixa de la web i el sistema Perseo, doncs les prestacions que
tenia el professorat abans ara no està disponible. Tothom hi esta absolutament d’acord.
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El Degà iforma que tindrem pagines web noves que les farem nosaltres mateixos: ORI,
Practicum i TFG i una mimètica de Facultat, perquè no és possible continuar tal i com
ara estem.
I sense més temes a tractar, el Degà aixeca la sessió a les 13:55h 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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