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

Sessió núm.: 02/14
Data: 09.04.2014
Hora: 12h
Lloc: Aula Magna
Assistents a la Junta:
J. Gutiérrez (com a Degà)
G. Llorente (com a Vicedegà)
M. Busquets (com a Vicedegana)
J. García (com a Vicedegà)
M. Aguadé
R. Araujo
A. Arcas
S. Balcells
M. Blas
E. Bosch
M. Camps
J. Casado
M. Giralt
R. Gironés
M. Gorris
D. Grinberg

N. Hladun
F. López
D. López
T. Mampel
N. Massip
P. Moral
F. Oliva
C. Palacín
I. Pons
M. Salicrú
M. Soley
F. Villarroya
G. Viscor
M. López (com a Secretària)

Hi assisteixen com a convidats: M. Font, M. Calvo, R. Rama, M. Menéndez, C.
Madrid, X. Remesar, E. Saló, M. Durfort, M. Grifoll, J. Azcón, J.J. Alfonso.
Han excusat la seva absència: M. Pastor.
Ordre del dia:
1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2.- Informe Degà.
3.- Informe dels vicedegans i responsables de les àrees: acadèmica, postgrau,
recerca i doctorat.
4.- Cessió espai de l’antic despatx de la secretaria del Dept. d’Estadística.
5.- Cessió de l'antic magatzem de residus al projecte UBGATS.
6.- Aprovació Pla d’Emergència de la Facultat.
7. - Afers tràmit.
8. - Torn obert de paraules.
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Desenvolupament de la sessió
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aproven les actes corresponents a les sessions de l’11 de desembre 2013 i del 17 de
febrer de 2014.
2.- Informe del Degà
El Degà comença la sessió felicitant al Dr. Guinovart que ha rebut la Creu St. Jordi.
També recorda que fa 50 anys de la mort del Dr. Pius Font i Quer, que la Facultat
prepararà actes commemoratius i que hi ha la proposta de posar el seu nom al carrer
situat entre les facultats de Biologia i Farmàcia.
Tot seguit comenta la informació que es mostra en pantalla, començant pel tema de:
Personal PDI: el Degà ha parlat amb el Vicerector Viladevall el qual li ha dit que
Biologia es pot considerar molt afortunada amb les places que rebrà. Les places Serra
Hunter estan bloquejades per part del Ministeri d’Hisenda. Es dóna un mes de marge
per a veure si la situació millora. Pel que fa als Ramón y Cajal, sembla que sortirà una
nova figura, però no esta clar.
Obres: Informa que es jubila el Dr. Sancho i el Dr. Hladun el substituirà en el càrrec, si
la Junta hi esta d’acord: es confirma que si. Magatzem residus: acabat i s’inaugurarà
aviat amb el Rector. Estan previstes reunions amb el Dr. Ceballos i el Rector.
Claustre: Informa que van sorgir moltes esmenes des de totes les facultats, que els
alumnes van impedir la celebració del Claustre al Paranimf i que ara entrem en període
d’eleccions al nou claustre. A la Conferencia de degans celebrada el 3 abril, es va
informar que el Dr. Vallespín seria qui portaria la reforma la nova organització de la
UB; de la seva informació, el Degà destaca les paraules claus: 10 facultats i la meitat de
departaments. Els degans van quedar sorpresos per això i perquè el calendari preveu que
s’aprovi en Consell de Govern abans d’estiu. A més, el Dr. Rosselló va dir que la
Generalitat llençava el 3+1+1. El Degà comenta els rumors existents pel que fa a que la
Facultat de Biologia aniria sola, mentre que la de Geologia aniria amb les de Física,
Química i Matemàtiques.
Aquesta setmana hem tingut visita de la Universitat d’Amsterdam, que s’ha unit amb
varies universitats holandeses, i s’ha insistit en les coses positives que aquestes fusions
han reportat; però la proporció nº professors/alumnes és: 9000 alumnes/3000 personal,
en canvi nosaltres tenim 80.000 alumnes/6000 personal, no és comparable.
Vaga: El Degà comenta que no es van complir els pactes que havia establert amb els
alumnes, i ho lamenta.
Actes celebració Dr. Margalef: informa que els quadres pintats per la seva esposa t
també s’exposaran.
Fòrum ambiental: es va celebrar però opina que cal millorar la connexió entre l’eskamot
i la Facultat.
Coral: estem posant els medis per a solucionar-ho.
Sra. E. Bosch: Informa de les millores en la il·luminació de la placa de la biblioteca
que alhora redueixen el consum. També s’ha millorat el servei de fotocòpies, ara a dins
l’edifici.
Magatzem de residus: funciona des de 2 d’abril. Falta establir les responsabilitats de
PAS dels departaments per a lligar els temes de recollida de residus.
Màquines “vending” i bar: han abaixat els preus de les màquines. El bar té el concurs
obert, s’està pendent de veure com anirà el tema. El vicerectorat ens tindrà en compta
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quan calgui decidir l`empresa final. El Dr. Plana va determinar la baixada de preus, cal
fer-ho constar.
Servei de vehicles: ha estat difícil trobar una empresa i vol agrair a la Cap d’Afers
Generals les hores posades per fer tota la burocràcia; finalment s’ha pogut tancar l’acord
amb l’empresa Arbal.
3- Informes dels vicedegans i responsables de les àrees: acadèmica, postgrau,
recerca i doctorat
Informe del vicedegà de l’àrea acadèmica, Dr. G. Llorente:
Exposa feina que ha comportat les acreditacions, i també la incertesa actual. Comenta
com esta el programa que detectaria plagis o copies de TFG.
Ocupabilitat: es va organitzar una fira a la Facultat i va sortir una convocatòria de fons
europeus d’ajuts per a fer accions relacionades amb l’ocupabilitat que permetrà
contractar un becari d’ajuda en el tema.
Beques: exposa la problemàtica dels becaris que no aproven i han de retornar una part
dels diners.
Avaluació professorat: S’encarrega el Dr. Viader.
GRAD: encara hi ha incongruències dins d’algunes activitats i tot ha de concordar molt
bé. Els plans docents i les plantilles han de quadrar (hores, tipus d’activitats, etc.).
Normativa acadèmica: tota assignatura que no compleixi els requisits de la normativa,
no comptarà en el PDA el departament.
LOMLOU: l’agencia ANECA podrà tenir delegacions en les comunitats autònomes,
però això podria afectar a l’existència de l’AQU.
Informes de seguiments ja estan enviats a l’agencia de qualitat de la UB, i després
aniran a l’AQU.
Informa sobre les enquestes que es fan als titulats quan venen a recollir el títol (que fan,
on treballen, etc.) i també de la possibilitat de fer enquestes en la jornada d’inici quan
arriben els nous alumnes.
Acreditacions: som la primera facultat que està acreditant dos màsters. També caldrà fer
les dels 5 graus.
Programació 14-15: no hi haurà nous però el curs 15-16 ja hi haurà el de Ciències del
Mar i un d’Econòmiques.
Projectes nous sobre particularitats de cada grau: la Facultat de Biologia demanarà un
d’aquets projectes. Es un projecte d’estudi de possibilitats.
Informe de la vicedegana de Màsters i Post graus, Dra. Montserrat Busquets:
Informa que esta obert el període de preinscripcions pel curs vinent, una mica inferior al
cus passat.
La jornada de màsters va anar força be, tot i que va coincidir amb el fòrum ambiental;
donat que els estudiants de Ciències Biomèdiques de Bellvitge no es van assabentar, es
va fer una nova jornada per a ells.
Els màsters de Fisiologia intergrativa i Agrobiobiologia ambiental s’han d’acreditar i
els informes ja estan enviats.
Els cursos de postgrau estan aprovats pel curs vinent, amb incorporació de dos de nous.
Informe de la Secretària acadèmica i àrea de doctorat, Dra. Marta López:
Informa sobre el procés de verificació dels programes de doctorat: En la reunió de l’11
de febrer del Comitè de Direcció de l’EDUB, es va informar de la relació de programes
que es van enviar a verificar en data 31 de gener. Tots els programes coordinats per la
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nostra Facultat van ser informats favorablement per l’Escola de Doctorat i enviats sense
modificacions substancials; tres d’ells (Microbiologia, Fisiologia i Biologia vegetal) van
passar a incorporar-se a programes més grans (a Biotecnologia, a Biomedicina i a
Ecologia, respectivament) i Estadística resta pendent de negociació. De moment no hi
ha novetats al respecte.
El pressupost per l’any 2014: es va presentar i aprovar el mateix que l’any anterior:
150.000 euros.
Informe del vicedegà de l’àrea de recerca, Dr. Jordi Garcia:
El Degà excusa al vicedegà Dr. García que en aquests moments esta a classe. Informa
que van arribar els diners del Contracte Programa de Recerca, així com els criteris de les
beques FI i APIF. També informa sobre el dossier de recerca de la Facultat i la intenció
d’obrir l’espai del fòrum. Quan s’incorpora el vicedegà de recerca, comenta les dades
exposades a les gràfiques de la pantalla. També exposa la gran davallada dels projectes
de recerca i que malgrat tot es segueix publicant com abans.
El Degà obra un torn obert de preguntes:
- Dr. Villaroya: no sap com es prenen les decisions pel que fa a la reorganització de la
UB. Tampoc veu bé l’estat del camí que porta al magatzem residus, que és perillós pels
propis residus. El Degà respon que la reorganització va començar la setmana passada, i
que ha concretat entrevista amb el Dr. Vallespín per a la setmana vinent. Respecte
l’asfaltat certament és molt car, i no preveu que l’ajuntament ho pagui. La Sra. E. Bosch
diu que el dia 21 i 22 es dipositarà una capa de sauló per a tapar forats.
- Dr. Grinberg: pregunta pel fet que no es demana opinió respecte als canvis propers a la
Facultat i exposa que no està d’acord amb els criteris de recerca. El Degà respon que la
Junta ja va demanar per escrit els criteris, però no sap res de moment. Es farà un escrit
signat pels membres de la Junta.
- Dr. Salicrú: es queixa de la manca de transparència de tot aquest procés del canvi
d’organització de la UB. Creu cal demanar els objectius del que es vol aconseguir. El
Degà respon que no es va donar cap informació escrita, tot és oral.
- Dr. Rama: comenta que la manca de candidats al Claustre és deguda a que la gent esta
cremada i lamenta que el Rector no demani a la UB que vol ben bé. El Consell social,
hauria de dedicar-se a aportar diners a la UB. Respecte al magatzem de residus, opina
que seria millor que fos el personal d’una empresa qui s’encarregués de recollir-los, i no
cada departament. El Degà li respon que la gent efectivament esta cremada i tampoc veu
clar que és el que vol el Rector, però sí que sap que la Generalitat i el Sr. Mas Cullell
estan al darrera. Respecte el Magatzem, hi haurà reunió amb els caps dels departaments
per a que surti la millor proposta.
- Dra. Palacín: se suma a les queixes esmentades. Al·lucina del maltracte que rep la
Facultat per part de l’equip rectoral, de que arribin contínuament noves directrius
després de tantes hores de reunions de treball per part del professorat. Demana visibilitat
als màsters i es queixa de la manca d’informació que troben els alumnes segons per
quina via entren al web. El Degà li respon que està d’acord amb el que ha exposat.
- Dr. Saló: manifesta que una alternativa seria tornar a les Divisions, que funcionaven.
Sobre el contracte programa, no creu que tingui sentit destinar-lo a bosses de viatge i
que l’equip deganal hauria de repartir els diners per a assegurar un mínim
d’infraestructures. El Degà proposa que el vicedegà de recerca ho exposi a la propera
comissió de recerca. El vicedegà de recerca diu que tractarà temes com el dels Serveis
Cientificotècnics, ja que no estan contemplats en el Contracte Programa de Recerca.
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Donat el petit pressupost, ell proposarà que els ajuts de bosses de viatge siguin realment
per a becaris.
- Dr. Casado: diu que el contracte programa ha de reflectir el que fa la Facultat. El Degà
li respon que aquest any s’ha agafat les dades del GRAD de cada departament i s’ha
contrastat amb les hores de personal, però que els números no valoren moltíssima part
de la feina acadèmica que es fa i això és un problema perquè determinen la renovació de
persones. També exposa els seus dubtes respecte la reestructuració de la UB i el fet que
representi una millora, ja que no té els números per a veure-ho i discutir-ho abans de fer
cap reducció.
- Dr. Azcón: s’afegeix a les opinions anteriors. Del contracte programa de recerca diu
que les bosses de viatge són útils per que els estudiants puguin anar a congressos. No
s’ha mencionat el nou grau de Ciències Gastronòmiques i caldria demanar explicacions
de com s’ha tractat a la Facultat. Creu que s’hauria de contactar una empresa per a la
gestió de residus. Està en desacord amb que les hores de tutorització de TFG i TFM no
es considerin per a calcular la càrrega docent d’un departament. Creu que el
finançament d’aquests treballs a càrrec dels grups de recerca no és justa. El Degà li
respon que la Facultat no ha estat consultada. Respecte el nou grau de gastronomia,
comenta que és la manera d’actuar del Dr. Rubiralta. El Dr. Llorente així ho corrobora.
- Dr. Calvo: exposa que el Dr. Viladevall li va dir que Departament d’Estadística no
estaria ubicat a la Facultat, però ell demana continuar units a la nostra Facultat, i així
queda recollit en aquesta Acta.
- Dra. Gironès: demana qui s’ocupa d’estratègies de futur a mig i llarg termini a la
facultat per a establir contactes amb la Universitat d’Amsterdam o d’altres universitats?
Tenim estratègies implicant el contracte programa de recerca o titulacions compartides?
El Degà respon que des de l’equip deganal es van portar propostes de la facultat al Dr.
Seoane però no va haver cap interès de fer millores amb interès col·lectiu.
- Dr. Salicrú: diu que la nostra Facultat ha de tenir clar quina és la seva postura. Una
reestructuració tan profunda no es pot fer en tres mesos i que cal anar a poc a poc
perquè com a facultat podríem tenir molt a perdre.
- Dr. Rama: pregunta si el Dr. Viladevall aplica els criteris A, B, C, a altres facultats. El
Degà li respon que a la comissió de professorat de Consell de Govern no es donen mai
aquestes dades.
- Dr. Hladun: informa que a la darrera reunió de la comissió delegada de l’EDUB va
sorgir la queixa que no es podia fer el PDA perquè els professores no emplenaven el
GREC.
- Dr. Villarroya: diu que cal tenir cura de no donar una imatge d’immobilisme i es
queixa de que no es disposa de documentació per a demostrar que el que es vol fer és
una millora per a tots.
- Dr. Salicrú: opina que la reestructuració demana alguna cosa més que la gestió des de
gerència de la UB.
4.- Cessió espai de l’antic despatx de la secretaria del Dept. d’Estadística
Es proposa que l’antic despatx de la secretaria del Dept. d’Estadística es cedeixi per a
fer l’espai Dr. Margalef: s’aprova per assentiment.
5.- Cessió de l'antic magatzem de residus al projecte UBGATS.
El responsable del campus Sr. Vilalta, va demanar a la facultat un espai i s’ha pensat en
l’antic espai del magatzem residus; també s’informa que es va intentar negociar amb
l’ajuntament per a asfaltar la zona. Es genera un petit debat sobre què es fa amb els gats
un cop esterilitzats, i s’aprova per assentiment.
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6.- Aprovació Pla d’Emergència de la Facultat
La Sra. E. Bosch informa sobre el document, mitjans humans (evacuadors) i materials,
manual d’actuació en cas d’emergència, annexos amb els plànols de sortides
d’emergències, etc. A partir d’ara es faran sessions de formació a les persones
implicades, així com simulacres anuals, per tal de comprovar que tot funcioni bé.
- Dr. Remesar: demana si els arxius informàtics que tingui l’OSSMA es podrien penjar
al web de la Facultat. S’aprova per assentiment.
- Dr. Rama: felicita al vicedegà Dr. Llorente per la fotografia de pantalla.
7. – Afers de tràmit: No n’hi ha.
8. - Torn obert de paraules:
- Dr. Viscor: diu que el pla de protecció hauria d’estar a la intranet, no publicat en la
pàgina web, per seguretat. Pregunta quins plans d’utilització hi ha per l’ex servei mèdic
de la Facultat. El Degà respon que de moment no hi ha plans. El pressupost de totes les
remodelacions és d’uns 300000 euros i primer es remodelaran els espais que estan
ocupant les persones.
Sense més temes a tractar, el Degà aixeca la sessió a les 14:25h de la qual, com a
Secretària, estenc aquesta acta.

La Secretària de la Facultat

Marta López Carbonell

Vist i plau

El Degà
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