Facultat de Biologia
Av. Diagonal 645
08028-Barcelona

ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT
Sessió núm.: 02/12
Data: 03.07.2012
Hora: 10h
Lloc: Aula Magna
Assistents a la Junta
J. Gutiérrez (com a Degà)
G. Llorente (com a Vicedegà)
M. Giralt (com a Vicedegana)
S. Balcells (com a Vicedegana)
M. Aguadé
R. Araujo
A. Blanch
M. Blas
A. Bosch
E. Bosch
M. Busquets
M. Calvo
J. Casado
R. Gironés
N. Hladun

P. Lafuente
M. Llobera
J. Lloberas
D. López
T. Mampel
N. Mata
C. Palacín
I. Pons
M. Salicrú
E. Saló
D. Toja
F. Villarroya
G. Viscor
M. López (com a Secretària)

Hi assisteixen com a convidats: M. Durfort, G. Gringberg, R. Iglesias, A. Miñarro, R. Rama,
X. Remesar.
Han excusat la seva absència: Maria Soley
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Informe del Degà.
3. Informe dels vicedegans i responsables de les àrees: acadèmica, postgrau, recerca i
doctorat.
4. Aprovació, si escau, dels màsters verificats.
5. Aprovació, si escau, del procediment per a la tramitació dels màsters verificats durant el
juliol de 2012.
6. Suport a l'escrit de la Conferència de Degans de la Universitat de Barcelona en contra
l'augment de les taxes :
http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2012/06/042.html
7. Afers de tràmit.
8. Torn obert de paraules.

1

Desenvolupament de la sessió
1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors
S’aproven les actes corresponents a les sessions del 15 de desembre de 2011 i del 2 de maig de
2012.
2.- Informe del Degà
El Degà obra la sessió informant de la presentació d’un llibret de la Facultat de Biologia.
Demana excuses per la data de la Junta, pensada per evitar el gruix de les dates d’exàmens, i
anunciada fa 1 mes a les noticies de l’equip deganal.
Dóna la benvinguda als nous alumnes membres d’aquesta Junta, i els felicita per l’alta
participació en les eleccions de representants a diferents òrgans de la UB. Tot seguit informa
dels següents temes:
PDI i PAS:
PDI: El concurs de places de la UB ha patit un retard gran, conseqüència tant de la Generalitat
com de la negociació amb el vicerector de professorat; si les persones no poguessin guanyar les
places, es proposarien com a interins.
Renovació Associats PDI: el Rector ha respost molt tard, però desprès de les reunions amb els
caps dels departaments i fetes les correccions oportunes, es pot dir que s’autoritzen la majoria de
les renovacions. Pel que fa als 4 associats administratius de més de 30 anys a la casa que el seu
contracte acabava el maig, s’ha aconseguit que passin a l’atur per desprès ser re contractats com
associats 6P amb un complement salarial fins al mes de setembre; es reuniran els 4 degans
afectats per analitzar la situació i buscar alternatives.
Pla de jubilació: Els dos plans són il·legals i queden aturats, a l’espera de les instruccions del
govern.
A continuació té la paraula l’Administradora del Centre, la Sra. Elisa Bosch:
PAS: Els contractes es renovaran el 12 de setembre (inclòs baixes mèdiques). Pel que fa al
model organitzatiu, hi ha moltes reticències. Ara el model que afecta a les secretaries esta
dividit en 2 fases, però no se sap que passarà amb els contractes i com es farà el repartiment de
la gent a les unitats. Caldrà veure si el 19 de juliol s’aprova o no. Remarca que s’han fet tots els
esforços possibles per a que hi hagués la dotació de persones adequada a cada lloc però els
interessos són diversos segons la facultat. Tot seguit pren la paraula el Sr. Degà, que informa
dels següents punts:
Pressupost 2012:
Hi ha hagut una nova retenció (3,5%) a tots nivells; la situació és molt dolenta i per exemple la
UPC ja no han cobrat les nòmines en la data que tocava degut a que la Generalitat no te diners
per fer l’ingrés de les nòmines a les universitats. Es demanarà al vicerector d’economia que al
pressupost 2013 hi hagi una patida separada per a les pràctiques de les assignatures.
Obres:
Estan a punt de començar les obres pel departament d’Estadística a l’Aulari, tant bon punt
acabin els exàmens. Les obres de la 5º planta de l’edifici Margalef estan pràcticament acabades.
S’estan arreglant els problemes de l’aula 6 i, tot i que l’origen de la mala olor encara no s’ha
trobat, el problema ha millorat força des de la posta en marxa d’un sistema auxiliar de ventilació
de l’aula. D’altra banda s’ha demanat al vicerector d’economia fer un Pla estratègic per
finalitzar les obres de remodelació restants durant els propers anys.
També s’ha dut a terme la substitució de les faroles de bombetes incandescents per focus amb
llums de baix consum de l’enllumenat del pàrking i les filtracions de la biblioteca també estan
en part resoltes.
A l’Edifici Prevosti surten problemes en les canonades de la calefacció. Es mostra la placa
Prevosti en pantalla i s’informa que la seva instal·lació es farà el mes d’octubre en base a
l’agenda del Rector.
Continuen avançant les obres del Magatzem de residus, que tindrà un altell aprofitable com a
espai per a la Facultat.
Una altra obra possible és la d’unificar el Servei de Reprografia i Copisteria, que ens fa
l’empresa Rey Center, i que caldrà tenir-la en compte en el futur.
També caldrà fer l’Oficina de Recerca: una proposta és usar l’espai utilitzat antigament per
Omnis cellula.
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Una altre idea en ment és la d’usar l’antic espai del servei mèdic pel projecte d’una cervesa UB
com a aplicació biotecnològica; és una proposta d’alumnes de la Facultat en col·laboració amb
el Dr. E. Gràcia que el Rector veu be i a la qual esta disposat a donar-hi suport. S’esperarà a
tenir el suport definitiu de la UB i de la nostra Junta serà consultada.
Eleccions a membres de la Junta de Facultat. Convocatòria d’eleccions a Degà:
El Degà recorda les eleccions a Junta de Facultat que tindran lloc demà i anima al PDI i al PAS
a participar-hi. També informa que a finals de setembre o primers d’octubre s’iniciarà el procés
per a convocar eleccions a degà de la Facultat i que la seva intenció i de part de l’equip és de
presentar-se de nou. No obstant això, la decisió de presentar-se la prendrà en funció dels
resultats de la votació a la Junta.
Biblioteca:
El Degà informa que s’ha fet una ampliació dels horaris de la Biblioteca a petició dels alumnes i
a partir de les negociacions fetes amb el Rector. A partir d’aquest setmana i donada la baixada
d’assistència, es retornarà a l’horari normal.
Es presenta en pantalla la imatge del vinil de la Biblioteca de la Facultat que s’ha fet a proposta
del departament de marketing, i s’explica com s’ha fet la consulta i la tria de llibres exposats.
Altres temes:
Conveni amb el festival de cinema del medi ambient (http://www.ficma.com/) que s’està
desenvolupant i que ens donarà accés a les pel·lícules i reportatges sobre medi ambient que
poden ser molt útils per a la Facultat.
Valoració global de la Facultat:
Informa de l’augment de les notes de tall dels alumnes que accedeixen a la Facultat i el mèrit
que te que la nostra Facultat estigui en una posició tan alta en els rankings internacionals.
Finalment agraeix a la Sra. Esther Marrón, a la Dra. C. Palacín i al Dr. F. Oliva el seu esforç i
dedicació per a que els Practicum i TFG segueixin endavant, així com a la feina de la Dra. M.
Camps i el seu equip per l’augment d’alumnes d’Erasmus.
3.- Informe dels vicedegans i responsables de les àrees: acadèmica, postgrau, recerca i
doctorat.
Vicedegà de l’Àrea Acadèmica, Dr. Gustavo Llorente:
GR@d:
Agraeix l’esforç fet per part de la Facultat i especialment pels Caps d'Estudis per quadrar la
informació que figura en els plans docents (PLAE) i en l'aplicatiu del GPOD (planificació i
gestió de la oferta docent). Això facilitarà molt el càlcul de la càrrega docent dels Departaments
en un tema tan delicat com és el del PDA.
Explica que ja funciona el GECA i que s'ha treballat en els encàrrecs que depenen de les bosses
d'hores assignades a Centre, Consell d'Estudis i Departaments. S'ha fet un estudi comparatiu per
tal que tots els encàrrecs tinguin la mateixa valoració en hores i que es contempli la participació
en els tribunals de TFG i TFM. La proposta ja ha estat enviada als Caps de Departament. La
valoració pel tutor del conjunt de P I + PII + TFG amb un valor de 84 hores PDA per la
modalitat 2 i de 42 hores PDA pels interns ha estat aprovada pels Vicerectors.
Seguiment de graus
Explica que s'han elaborat els informes de seguiment dels cinc graus de la Facultat de Biologia i
que aquest mes de juny s'han incorporat a L'AQU (s'havien de trametre al març però l'aplicatiu
no va funcionar, estava saturat). La confecció d'aquests informes ha permès valorar com s'estan
desenvolupant els graus.
Grau de Ciències Biomèdiques:
Informa de l’aprovació del grau de Ciències Biomèdiques amb dos itineraris en CACG del
8/6/2012 i que, un cop inscrit al RUCT, s'impartirà el proper curs juntament amb la Facultat de
Medicina. El dia 17/7/2012 es farà un sessió de benvinguda als nous alumnes d’aquest grau a la
nostra Facultat. Desprès aniran al campus de Bellvitge; un cop finalitzades les visites, escolliran
itinerari via on line. Agraeix al professorat dels departaments que s’han ofert per organitzar les
visites als laboratoris d’aquest dia.
Practicums I i II:
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Estan assignats els alumnes als Practicum I i II pel curs 2012-13 (amb 141 alumnes en
modalitat 1, 121 en modalitat 2 i 150 en modalitat 3) i agraeix als coordinadors Dra. C. Palacín i
Dr. F. Oliva l'ingent tasca desenvolupada en la seva organització.
Graduats i TFG:
El 29 de març es va defensar el primer TFG de la nostra Facultat (grau de Biologia) sent per tant
el primer graduat en Biologia. A partir del 9 de juliol comença la defensa de 77 TFG. L'esforç
organitzatiu ha estat molt gran i participaran 45 professors que formaran part dels tribunals i 51
professors el setembre.
Normatives :
El Consell de Govern (08/05/2012) ha aprovat la Normativa de permanència. Tot i que falta la
seva aprovació pel Claustre, representa una simplificació molt gran de l’existent fins ara. També
s'ha aprovat la Normativa de pràctiques externes, així com la Normativa reguladora per accedir
als ensenyaments Universitaris oficials de grau de la Universitat de Barcelona per a persones
més grans de 40 i de 45 anys, mitjançant l’acreditació d’experiència laboral o Professional. En
el mateix Consell de Govern s’ha aprovat la Normativa reguladora dels plans docents de les
assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges, fet que ha permès que la
Comissió Acadèmica de la Facultat aprovi les Directrius de reavaluació dels ensenyaments de
grau de la Facultat de Biologia curs 2012-13. Aquesta normativa facilita el procés de la
reavaluació de les diferents assignatures.
Enquestes:
Ha millorat la participació dels alumnes (28,04% en el conjunt de la Facultat), però cal seguir
insistint per que el nombre de respostes és baix.
Informació sobre drets d’autor i campus virtual:
Davant l'augment d'ús del campus virtual i la baixada de fotocòpies (la UB ja tenia llicencia per
fer reproduccions en format fotocòpia) l'Associació CEDRO reclama 9,5 euros/estudiant per les
reproduccions de texts i llibres amb drets d’autor en el campus virtual (a la U. Carlos III li
demana 60.000 euros i a la UAB més d'un milió). El CRAI no digitalitzarà material que pugui
portar problemes i penjaran recomanacions al campus virtual. La responsabilitat estarà en
cadascú dels professors. Si hi ha penjats continguts i CEDRO té accés actuarà en contra de la
UB. Ara queda en mans de les Comissions Acadèmiques el prendre les determinacions
necessàries (consultar l' oficina de difusió del coneixement).
Possibilitat de futurs canvis en els graus:
Hi ha diputats al Congrés que impulsen el model de 3+2 (Grau 3 anys i màster 2). Alguns
rumors parlen de l'existència d'un catàleg de títols amb denominacions genèriques i directrius
específiques que seran de 3 anys i no passaran per cap verificació. També hi ha la intenció
d'eliminar les titulacions de menys de 50 alumnes.
Finalment fa una relació dels diferents actes que han tingut lloc a la nostra Facultat:
Actes amb participació o organització a la Facultat
Febrer: Videoconferència amb l'Antàrtida, on es troben investigadors de la Facultat.
Curs per utilitzar les noves tecnologies adquirides per la Facultat (clickers i canons interactius).
Curs “Nuevas metodologías y tecnologías para la clase interactiva” impartit pel Prof. Dr. A.
Prieto de la Universidad de Alcalá (Immunologia, Fac. Medicina).
II Olimpíada de Biologia de Catalunya, Facultats de Biociències i Ciències de l'UAB.
Març: Fòrum Ambiental amb participació de professors i investigadors de diferents universitats
i institucions.
Abril: Jornada de portes obertes: més de 260 futurs alumnes han participat en les activitats
programades pels Departaments de la Facultat.
Exposició Fotogràfica i Setmana de Sant Jordi amb conferències i activitats diverses.
Maig: Exposició “Aquifoto”.
Xerrada dels alumnes Erasmus: “Altres Móns Docents”.
Juny: Jornada sobre innovación docente organitzada per la UB amb la participació de la CRUE:
tecnologies educatives, metodologies innovadores en el TFG, equips docents, competències i
avaluació, anàlisi de la innovació docent a la UB (1992-2012).
I per acabar, agraeix l’organització de la setmana cultural de St. Jordi a la Dra. Durfort.
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Vicedegana de l’Àrea de Postgraus, Dra. Susana Balcells:
Exposa cronològicament la situació actual dels màsters i informa dels següents aspectes:
S’han depurat els expedients dels estudiants de les promocions compreses entre 2006-07 fins
2010-11 per a l’emissió dels títols de màsters universitaris. També s’ha fet l’assignació dels
premis extraordinaris de cada edició de cada màster que ha de constar en els títols.
Curs 10-11: S’ha el·laborat els informes de seguiment dels màsters: Agrobiologia Ambiental,
Ciències del Mar i Fisiologia Integrativa. S’han d’enviar a AQU, prèvia revisió per l’Agència de
Polítiques i Qualitat de la UB.
Curs 11-12: Presenta una taula amb el nº definitius d’alumnes matriculats, 504 en total.
Pressupost per l’any natural 2012:
El Vicerector va autoritzar una 1ª entrega (40%) de 81542,40 €, però la 2ª entrega va ser de
115.080,00 € (no el 60% restant sinó el 57%). Hi ha hagut una retallada transversal per a fer
front a descoberts que s’han produït en màsters de la UB. El retall global respecte l’anualitat
anterior és del 40%.
Renovació Beques col·laboració:
S’ha suprimit 1 beca de col·laboració (estalvi del 33.3%). Ara hi ha 2 becàries que donen suport
cadascuna a 5 màsters amb una dedicació de 25 h/setmana.
Jornada ICE Valoració Màsters:
S’ha programat una jornada de valoració de màsters pel proper 10 de juliol on s’hi abordaran
tant temes de política de màsters com temes de funcionament intern.
Curs 12-13: s’ha iniciat la reverificació de 8 màsters a partir de l’avaluació per part d’AQU i ha
calgut fer modificacions (augmentar l’obligatorietat o fixar més les especialitats). En 2 casos
AQU ha sol.licitat fer canvi de nom (Biologia Humana passa a Antropologia Biològica,
Immunologia passa a Immunologia Avançada). La vicedegana agraeix la dedicació i el bon fer
del becari de col·laboració Antoni Moreno en tot aquest procès. A data 28-6-12 s’ha rebut
resposta d’AQU a les al·legacions de 3 màsters: Genètica-Genòmica, Ecologia-GestioRestauració-Medi Natural, i Biodiversitat; ara estan aprovats els 2 primers i s’espera la resta d’
informes de manera imminent. En opinió del Vicerector Dr. Rosselló, totes les propostes de la
nostra Facultat seran aprovades. De moment encara no s’han pogut introduir al Grad i el procés
d’oferta que cal informatitzar està per fer.
Creació de noves Webs:
La vicedegana informa que, per indicació del VR acadèmic s’estan creant noves webs pels nous
màsters, amb una franja de continguts preparada de manera homogènia a tota la UB (amb
directrius, revisió i traducció per part de “Entorns Web”).
Implantació: El passat mes de febrer la DGU va demanar a la UB informació per a que aquesta
pogués formalitzar la sol·licitud d’implantació dels títols pel curs 2012-13 (es va fer un dossier
per cada màster: dossier PIMPEU). La DGU avisa que si un màster esta per sota de 20 alumnes
durant 3-4 anys consecutius, aquest pot arribar a desaparèixer.
Preinscripció: la Facultat va poder obrir la preinscripció dels màsters a finals de febrer amb la
condició que s’indiqués visiblement en els webs dels màsters en procés de verificació que
aquests encara no estaven aprovats per AQU. La comissió de postgrau de la Facultat va
consensuar un calendari amb 2 períodes de preinscripció, amb la possibilitat d’entregar online la
documentació adjunta a la preinscripció. S’ha completat el 1er període de preinscripció i ja s’ha
publicat les llistes de resolució al web de la Facultat. El nombre de preinscrits ha variat molt
entre màsters, i ara està obert el 2º període de preinscripció.
Exposició pòsters màsters hall aulari
El mes de maig s’ha reeditat l’exposició de pòsters de màsters al hall de l’aulari de la Facultat.
Curs 13-14: El VR està revisant els màsters amb menys de 20 alumnes durant 2 edicions. El
màster de Ciències del Mar haurà d’anar a reverificació i s’està treballant per repensar aquest
màster, donada la retallada de recursos i les activitats d’elevat cost d’edicions anteriors.
A continuació demana la paraula el Dr. A. Blanch per expressar la seva preocupació respecte el
tema de la cervesa. Exposa que el seu departament va presentar més d’un informe sobre el cost
de la renovació del fermentador i altres aparells i li sorprèn que no hagi estat informat, per la
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qual cosa demana una explicació. El Degà respon que només h ha un recolzament de la idea,
però res concretat i que en el seu moment la Junta serà consultada abans d’aprovar-ho.
Vicedegana de l’Àrea de Recerca, Dra. Marta Giralt:
Informa sobre el PDA de recerca (caps de departament i representants a la comissió de recerca
de la Facultat ja estan informats) i tot seguit detalla els següents punts:
- Barem PDA recerca (aprovat per Comissió Recerca Consell de Govern 28/2/ 2012): el PDArecerca només s’aplicarà pel càlcul del PDA; per a qualsevol altra finalitat, caldrà de nou
l’aprovació per part de la Comissió de Recerca. També comenta que es manté la diferència de
llindars per a determinar els quartils A-D entre les àrees Experimentals-Salut i HumanitatsSocials. Reunits els vicerectors de recerca i els vicedegans de les àreesExperimentals-Salut
(23/5/2012) acorden modificar a la baixa els llindars per passar a C i B, però es mantenen els
d’A.
Comissió Recerca Consell de Govern 25/6/ 2012
S’aproven els llindars PDA recerca UB, tot i que es revisaran pel curs vinent.
- Contracte Programa de Recerca 2012: la retallada és d’un 30% respecte el 2011 (a la Facultat
de Biologia és d’un 39%). S’espera que l’OGR doni dades per fer una anàlisi acurada de les
raons d’aquest “descens”, però felicita a tots perquè som la primera facultat a la UB en recerca.
- Comissió Recerca de la Facultat Biologia (4/5/2012): S’aprova repartir el pressupost del
Contracte Programa de Recerca i la convocatòria d’Ajuts de Recerca 2012 de la Facultat de
Biologia i el 24/5/2012 es resol 1a convocatòria d’Ajuts Recerca.
- Beques FI de la Generalitat: exposa que en resposta a l’escrit enviat a proposta de la nostra
Junta de Facultat i a la intervenció del nostre Degà a Consell de Govern, es presenta un informe
del resultat de la priorització de les beques FI de la convocatòria 2012, amb un repartiment del
50% en les àrees Experimentals-Salut i Humanitats-Socials no proporcional al volum de recerca
d’aquestes àrees. També informa que va demanar fer una reunió específica de la Comissió de
Recerca per a establir criteris de priorització clars, que es va acceptar (per finals de juliol).
D’altra banda informa que la convocatòria Beques FI s’haurà d’adaptar a la nova Llei de la
Ciència.
Comissió genòmica: de moment serà una empresa externa qui farà el servei de bioinformàtica, a
l‘espera de poder fer un contracte.
- Places RyC UB 2012: l’oferta de places des de la UB serà molt restrictiva. S’obtenen dues
places: (1) àrea de biologia vegetal, animal i ecologia; (1) àrea de biomedicina.
Informe de la Secretària de Facultat, Àrea de Doctorat, Dra. Marta López
Exposa l’estat dels últims esdeveniments:
El 16/3/2012 el Consell Govern aprova la creació de l’Escola de Doctorat de la Universitat de
Barcelona (EDUB) i s'envia la documentació corresponent a la Generalitat. El 28/3/2012 es
constitueix la Comissió Delegada provisional del Comitè de Direcció de l’EDUB i el 2/5/2012
es constitueix el Comitè de Direcció provisional.
Els Programes de Doctorat: s’hauran d’anar verificant al llarg del curs vinent per estar
verificats abans d’octubre 2013.
Les Comissions Acadèmiques dels Programes de Doctorat tindran un paper molt important; els
coordinadors hauran de complir els requisits que marca el RD, i seran nomenats pel Rector.
El Document d'Activitats del Doctorand: s’ha de lliurar al tribunal. La carpeta virtual hauria de
tenir lligam amb el GREC, però encara esta pendent i actualment es disposa del Curriculum
Vitae del doctorand.
Les Comissions Seguiment: seran optatives, cada comissió acadèmica decidirà si vol continuarles o no; els coordinadors adoptaran el seu criteri.
Programes Doctorat i Convenis: cal redactar molt curosament els convenis per a no quedar
lligats de mans i peus alhora de triar membres de tribunals.
Els doctorands han d'estat lligats a la UB mitjançant la matricula: les persones que treballen en
un departament han d'estar matriculades i assegurades.
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Es crea el Consell de Representants dels Estudiants, que s'incorporaran en el Comitè de
Direcció de l'EDUB.
La reunió de la LERU d’aquest any tindrà lloc a Barcelona (Campus Mundet) del 8 al 13 de
juliol; l’alumne de la nostra Facultat Karel W.F. de Pourcq ha estat seleccionat per a participarhi.
Informe de l’Administradora del Centre, Sra. Elisa Bosch
- Tancament edificis agost:
De forma similar a com es va fer el mes d’agost passat, s’informarà a tot el personal de la
Facultat i es tancaran durant 3 setmanes. El Rectorat demana màxima restricció d’accessos a la
Facultat, per raons d’estalvi; per accedir caldrà tenir la targeta UB activada.
Les persones que no la tinguin els caldrà autorització escrita, segons model de la Web, del
Director del Departament.
- Canvi de Carnets UB: el nou Carnet UB portarà un xip de proximitat i serà finançat pel Banc
de Santander i s’implantarà en 3 fases:
• 16 a 31 de Juliol: Alumnes de nou ingrés
• 25 de setembre a 11 d’octubre: PDI i PAS
• 15 a 31 d’octubre: Alumnes anteriorment matriculats.
Tota la informació estarà penjada al Web i també es posaran estands informatius.
- Canvi Elix 10 aigua destil·lada Edifici Margalef: s’ha renovat l’aparell,
- Retirada del tanc de nitrogen vertical:
Calia posar-lo en normativa, fer les inspeccions previstes, i a tornar a omplir-lo; donat que fa
anys que no s’utilitza, s’ha demanat la seva retirada.
- Problemes aire condicionat:
Comenta algunes de les avaries sorgides i que l’Edifici Margalef i l’Edifici Prevosti tenen molts
problemes de construcció, i en demana disculpes.
Torn de preguntes:
Dra. Gironés: demana si l´oficina centralitzada de recerca te data i la Sra. E. Bosch respon que
no te data concreta. També demana informació sobre els Ramón y Cajal; la vicedegana Dra.
Giralt li respon que cal acollir-se a les àrees que hi ha en el moment de fer la sol·licitud, tot i
que la UB té cert marge de canvi d’àrea en el moment d’incorporar els RyC.
Dra. Durfort: exposa que els ascensors de l’edifici Prevosti fan molt soroll i queda gent penjada
a dins. També pregunta si la Facultat seguirà pagant el manteniment dels microscopis de
practiques. La Sra. E. Bosch respon que esta d’acord que cal fer-ho, i millor amb varis
departaments alhora. Respecte als ascensors, respon que ha canviat l’empresa i que hi disposen
de telèfon interior per a contactar amb el punt d’informació en cas necessari. D’altra banda,
felicita al Dr. G. Llorente per la figura de la placa del Dr. Prevosti. També pregunta pel vinil de
la biblioteca, a lo que el Degà respon que és cosa de marketing; finalment demana que
s’enjardini la zona del davant la biblioteca i que s’hi puguin posar plaques fotovoltaiques.
Un representant dels estudiants pregunta si s’aplicaran 9,5 euros/estudiant, i el Dr. Llorente
respon que no, que ho hauria de pagar la UB, però això esta aturat.
Dra. Araujo demana que és el Cedro i el Dr. Llorente li explica.
Dra. Iglesias: demana que es defensin per igual els 5 graus de la facultat i que no es tracti amb
preferència a ciències biomèdiques .
Dr. Remesar: demana que si es fan els nous carnets, se’ns demanin noves fotos i la Sra. E.
Bosch està d’acord.
Dr. Rama: demana si la porta de entrada s’està reparant i comenta que és una entrada perillosa;
la Sra. E. Bosch esta d’acord.
Dr. Grinberg: planteja el problema de consensuar les notes del PI i PII, i el Dr. Llorente li
respon que es donaran unes directrius comuns per a tots els professors .
Dra. Araujo: exposa la seva sorpresa pel projecte “cervesa UB” i li agradaria que com a cap del
servei de fermentació li informessin i fins i tot es pogués establir una col·laboració. Referent al
PDA, s’adreça a la Dra. Giralt perquè diu que la recerca esta molt infravalorada i això creu que
es un agravi comparatiu entre facultats; creu que nosaltres ens hauríem de queixar seriosament i
demana que consti en acta. El Degà aclareix que ell s’ha queixat públicament, i malgrat tot
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l’únic que ha aconseguit del vicerectorat es que el pas d’un a altre lletra en la classificació sigui
mes fàcil.
Dr. Lloberas: demana aclariments alhora de considerar el PDA i la nostra dedicació docent, i el
Degà opina que es faci servir el sistema de PDA que tenim a les universitats.
El mateix Dr. Lloberas també informa que el preu de màster no professionalitzador serà de 68
euros el crèdit i el dels professionalitzadors de 40 euros.
4.- Aprovació, si s’escau, dels màsters verificats: Ecologia, gestió i restauració del medi
natural i ecologia, s’aprova per assentiment.
5.- Aprovació, si escau, del procediment per a la tramitació dels màsters verificats durant
juliol de 2012. s’aprova per assentiment.
6.- Suport al Comunicat d’augment de preus de matriculació:
Un representant dels alumnes comenta que el fet de fraccionar el pagament no soluciona res i
creu que cal prendre més mesures i ens les plantejaran a principi de curs. El Degà reconeix que
són unes mesures molt gravoses per a l’economia familiar, per assentiment es dóna suport al
comunicat.
7.- Afers de tràmit: Aprovació del nou coordinador del màster d’Antropologia Biològica, la
Dra. Esther Esteban, s’aprova.
8.-Torn obert de paraules:
El Degà llegeix document del Dr. Jeus Pérez enviat el dia de la celebració de la junta
extraordinària, per a aclarir la seva actuació, i el Degà vol que quedi constància de les seves
paraules.
Els representants dels estudiants es queixen de la poca antelació en convocar la junta. També
demana que no es tanquin les actes i així no puguin entrar alumnes nous el curs vinent. El Degà
li indica que estava publicat a l’espai de noticies de l’equip deganal i que també s’enviarà per
mail a tots els membres de la junta.
I sense més temes a tractar, el Degà aixeca la sessió a les 13:05 min de la qual, com a Secretària,
estenc aquesta acta.
La Secretària de la Facultat

Vist i plau
El Degà

Marta López Carbonell

Joaquim Gutiérrez Fruitós
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