ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT
Sessió núm.: 02/13
Data: 9 de juliol de 2013
Hora: 10h
Lloc: Aula 35 (Aulari)
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
S. Balcells
M. Blas
E. Bosch
M. Camps
J. Casado
M. Giralt
M. Gorris
N. Hladun

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

Hi assisteixen com a convidats
M. Durfort, A. Miñarro, R. Rama, X. Remesar, F. Sabaté, J. Carles Ferrer, S. Mañosa,
M. Coromines, J. Azcón, A. Aguilar.
Han excusat la seva absència
M. Soley, R. Gironés, A. Arcas, G. Viscor, F. López, E. Saló, J. Sancho.
Ordre del dia:
1- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2- Informe del Degà.
3- Informes dels vicedegans i responsables de les àrees: acadèmica, postgrau,
recerca i doctorat.
4- Afers de tràmit.
5- Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió
El Degà inicia la sessió donant les condolences pels traspassos del pares del Dr. Azcón,
i del Sr. Berbel. Tanmateix felicita a: Dra. Durfort, Dr. Llimona i Dr.Guerreo com a
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nous professors emèrits; al Dr. J.D. Ros com a president de l’Institut d’Estudis Catalans
i al Dr.Vilarroya pels seus èxits científics.
1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior: no s’aprova per manca de quòrum.
2- Informe del Degà:
- Personal PDI: Informe sobre les darreres Comissions de professorat i la situació actual
de la Plantilla de Biologia: amb motiu de la finalització del contracte de 4 lectors surten
a concurs 2 places d’agregats Serra Hunter (pels Dept. de Microbiologia i de Fisiologia
i Immunologia) i una plaça de titular d’universitat pel Dept. de Genètica. Pel lector del
Dept. d’Estadística es demana un plaça d’associat per donar temps a acreditar-se. Pels
BDRs que finalitzen el contracte el setembre 2013 (Dept. de Biologia Animal i de
Microbiologia), el Rectorat proposa que es presentin a les places del nou programa
d’Investigadors que la UB està preparant. Les places seran co-finançades pels grups de
recerca dels BDRs. El programa es finançarà amb recursos externs i servirà per
complementar el salari dels ex associats a temps complert que justifiquin activitats de
recerca en els seus departaments. Es renovaran els professors associats la Facultat, donat
el dèficit dels departaments. El Degà agraeix la feina feta pels departaments en
l’ompliment del Grad i el Grec, que ha permès que el vicerector faci una Relació de lloc
de treball (RLT) correcta de les necessitats de PDI de la Facultat.
El Degà felicita de nou als 3 professors emèrits de la Facultat, i informa comunica que
la Dra. Durfort farà la lliçó inaugural de l’obertura del curs 2013-14.
- Administració de centre, Personal PAS: Agraeix a la Sra. Elisa Bosch la negociació
feta per a aconseguir les renovacions dels contractes de reforç. D’un total de 15, 3 són
fins el desembre i es renoven automàticament; la resta tindran la interrupció del mes
d’agost i la incorporació entre el 2 i el 16 de setembre.
- Pressupost
La UB va aprovar un pressupost pel 2013 en reunió a la seu de la Secretaria General
d’Universitats, amb les retallades ja previstes, (20% de Capítol 2) però intentant
mantenir les partides de personal i els contractes. Cal lamentar la retallada en les
empreses de manteniment, que es mostren predisposades a oferir els màxims serveis.
- Obres: el magatzem de residus s’ha acabat i s’inaugurarà quan l’OSSMA faci
l’informe positiu. Les negociacions amb el Gerent estan en la fase final, preparant els
pressuposts per a la remodelació de la Facultat. També s’estan preparant les obres per a
la Cooperativa i Copisteria Rey puguin estar juntes en el mateix espai, aprofitant l’altell
existent. L’espai que quedi lliure es destinarà a millorar el local d’estudiants i a ampliar
la zona de menjador; aquest projecte es presentarà per a la seva aprovació en Junta.
- Pla d’Emergència de la Facultat i seguretat als edificis:
Seguint les recomanacions de l’OSSMA, s’estan fent el treball en el subterrani de la de
l’edifici Margalef per tal de corregir problemes de seguretat. D’altra banda, els
departaments estan fent les seves actuacions, com nomenar el personal evacuador.
- Reforma Estatut
Seguint el calendari proposat, la comissió va publicar el mes de maig l’informe sobre la
reforma de l’estatut. Hi ha hagut diferents reunions amb els directors dels Departaments,
Degans de les facultats de ciències i Farmàcia i el Rectorat per estudiar la seva
aplicació. Actualment es valora conservar les Facultats, però disminuir el nombre de
Departaments i organitzar noves unitats de gestió transversal que millorin la funció de
les Facultats i els campus. Ahir el Dr. Vallespin va confirmar que es faria una comissió
en la que el mateix Degà i el Dr. Salicru estarien implicats
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- Conferencia Española de Decanos de Biología
Els dies 6 i 7 de Juny va tenir lloc la reunió de la “Conferencia Española de Decanos de
Biología” a la Facultat de Biologia. El Degà comenta el cas de la U. d’Alcalá de
Henares que, l’endemà d’haver-se aprovat la reforma en Consell de govern, el web ja
apareixia com a “Facultad de Ciencias”, no de “Biología”; també comenta que en reunió
amb els postres caps de departaments, es va acordar tenir un “plan B” per si de cas. En
les sessions de treball de la CEDB es van discutir les possibilitats laborals dels egressats
dels nous Graus, que va generar un debat intens entre el colegi de biòlegs i diferents
degans. Finalment, es van exposar les diferents versions de treball de fi de grau (TFG)
que s’estan fent a tot l’Estat.
- Valoració Biofesta
El Degà valora positivament el desenvolupament de la Biofesta d’aquest any i destaca la
labor dels alumnes coordinadors per la seva formalitat; tot i així es van rebre algunes
queixes que es canalitzaran per futures edicions. També valora molt positivamente la
filmació de la “Guerra de Graus” com es pot veure en el vídeo que porta per títol: “Que
què tenim?: Biologia 2013”.
- Alumnes i petició de sala d’estudis i informàtica fins les 23h
El Degà informa de les peticions dels alumnes per a transformar la sala d’alumnes
alumnes en sala d’estudis i de silenci fins a les 23h i deixar oberta l’aula d’informàtica
nº1 fins la mateixa hora, per facilitar la preparació d’exàmens i treballs. També la
Biblioteca va fer un servei de préstec temporal i en aquest sentit el Degà agraeix a la
bibiotecaria la Sra. Montse Font la seva bona predisposicio i remarca que tot s’ha
desenvolupat bé i sense cap incident.
- Visita del Síndic d’Aran:
El Degà informa que el dia 20 de Juny va rebrer la visita del Síndic (Sr. Carlos Barrera)
i del Conseller d’Administració Pública, Finances i Coneixement (Sr. Luis Medina).
Estan molt interessats en col·laborar amb la Facultat en aspectes de treball de fi de grau,
de màster o temes de recerca. Hi ha prevista una 2ª reunió durant la 2ª quinzena de
juliol, també amb els departaments més simplicats (Biologia animal, Biologia vegetal i
Ecologia).
- Proper Claustre
El Degà informa que finalment i després de varis intents, el proper dia 15 de Juliol
tindrà lloc el Claustre Ordinari de la UB, en que el Rector informarà sobre la Reforma
de l’Estatut i sobre la situació del PDI i el PAS de la UB.
3- Informes dels vicedegans i responsables de les àrees: acadèmica, postgrau,
recerca i doctorat:
Informació de la Dra. M. Busquests, vicedegana de l’àrea de postgraus i màsters
Presenta la seva informació i la del vicedegà acadèmic, Dr. Llorente:
- Campus virtual:
Actualment el campus té 3 cursos amb 700.000 recursos, fet que sobrepasa la capacitat
de les màquines. L’associació CEDRO ha introduit en l’avantprojecte de llei sobre els
drets d’autor, que cada universitat pagui 5 euros/estudiant/curs. Les Universitats estan
duent a terme accions en contra i la Facultat de Biologia (fetes les consultes adients) ha
elaborat un document que permet l’ús per a la docència de material imprès i audiovisual
i que s’ha enviat als caps de Departament per a la seva difusió.
- Titulacions Graus i Màsters:
Els centres han de fer una reflexió sobre els graus i màsters de la UB, com canvis
d’assignatures optatives i possibles modificacions lligades al procés d’acreditació. Les
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assignatures de menys de 5 alumnes no s’impartiran, o es faran ‘gratuïtament’. La UB
té el 20% d’oferta però el 34% de demanda de totes les Universitats catalanes.
- Seguiment:
S’han enviat a l’AQU els informes dels 5 graus i de 2 màsters (Agrobiologia Ambiental
i Fisiologia integrativa) que s’imparteixen a la Facultat de Biologia. L’Agència de
Qualitat de la UB ha programat reunions per tal de facilitar el desenvolupament i
elaboració dels informes, així com la preparació de les acreditacions de Graus i Màsters.
L’inici del procés d’acreditació de Graus i Màsters es preveu pel curs 2014-15.
- Enquestes:
Hi ha un baix nombre de participació: 21% als Màsters i 26% als Graus i el sistema
d’enquestes no funciona bé i així s’ha fet saber repetidament a l’Agència de Qualitat de
la UB. A partir de setembre s’intentarà millorar.
- Postgrau:
Explica que s’estableix la possibilitat d’implementar en el postgrau titulacions diferents
a la de Màster; així les titulacions de 60 crèdits o més: Màster, les que tenen entre 30 i
60 crèdits: Diplomats, entre 15 i 30: Certificat d’Expert i menys de 15: Cursos Superior.
- Promoció del multilingüisme:
Comenta la possibilitat d’implementació de llengua estrangera (anglès per exemple) en
assignatures de graus i màster.
- Contracte programa:
No hi ha hagut contracte programa com a tal, però s’ha rebut una quantitat per a Graus i
Màsters retallada en un 15%, totalment insuficient pel funcionament adequat de tots els
ensenyaments que s’imparteixen a la Facultat. S’està treballant amb un nou model de
contracte programa amb 6 eixos: captació estudiants, organització, avaluació docència,
innovació docent, etc....) que tindrà una ponderació diferent segons el centre i el curs
(programació per al 13-14).
- Política docent:
El Vicerector Dr. Viader elabora un informe determinant les línies bàsiques a
desenvolupar els propers cursos: Equips docents, Acció tutorial, Serveis a la docència i
a l’aprenentatge, Seguiment i avaluació de la docència, Anàlisis i reconeixements
d’activitats al PDA. Es consideraran 4 àrees: Concepte d’equip docent, cultura de
l’aprenentatge, Millora de la qualitat i anar cap a l’excel·lència i impuls al e-learning.
- Ensenyaments i assignatures:
Ensenyaments amb menys de 40 alumnes i assignatures amb menys de 5 alumnes no es
poden mantenir.
- Beques:
Exposa els problemes d’alumnes amb dificultat de pagament de matrícules i la
necessitat d’implementar un sistema de detecció d’aquests alumnes.
- Pràcticums i TFG:
Informa del nombre de treballs de Fi de Grau que aquest mes de juliol es defensaran
(207 en total) i de la seva distribució per graus, tribunals i professorat implicat.
- Màsters:
Exposa la discrepància entre el nombre d’alumnes preinscrits i matriculats realment i el
fet que ara mateix la Generalitat encara no ha publicat el preu definitiu.
El Degà comenta el fet que s’ha donat problemes de conducta d’alguns alumnes i que el
deganat ha actuat en conseqüència i ha donant tot el suport al professorat. També
informa que des del deganat s’intentarà esbrinar què succeeix amb les assignatures
minoritàries per tal d’evitar un empobriment de les línees acadèmiques ni que recerca.
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Informació del Dr. J. García, vicedegà de l’àrea de recerca
Informa que el vicerectorat ha avançat el 50% del pressupost del contracte programa de
Recerca de l’any anterior i que ja s’ha adjudicat als departaments seguint els criteris
informats a la anterior junta. La Facultat ha solicitat un 10% més, però la quantitat final
encara està per determinar.
- S’incorporarà un investigador Ramón y Cajal, al Departament d’Ecologia.
- S’ha creat ja el Forum de Recerca de la Facultat, en el campus virtual, que s’omplirà
de contingut en els propers mesos; la idea és fer un llistat de tot l’equipament gran o
especific i que els aparells comprats amb el contracte programa de recerca estigui
disponible i pugui ser compartit entre els professors i investigadors de la Facultat.
- Els projectes de Pla Nacional sembla que son d’inminent aparició, mentre que els
SGRs podrien convocar-se abans de fin al d’any. Novetat: els projectes coordinats
podran ser format per dos equips de la mateixa facultat i haura la figura dels “co IP”.
- S’han concedit els premis a l’Excel.lencia per treballs de Master 2013.
- El dossier de recerca de la Facultat estarà disponible molt properament.
-S’ha concedit 4 ajuts per a professors invitats d’excel.lència i també es convocaràn
beques APIF.
El Degà afegeix que és interessant tenir la foto dels SGR, de cara als practicum i TFG
per a millorar el contacte amb les empreses.
Informació de la Dra. M. López, Secretària de la Facultat, àrea de doctorat
Informa que el 4 d’abril de 2013 es va constituir la Comissió Delegada de l’EDUB
(http://www.ub.edu/ga/EDUB/) i d’alguns dels aspectes en que està treballant
actualment (anàlisi de dades per tal de reduir el nº de programes de doctorat, documents
per a la verificació dels programes). També informa que s’aprova el pressupost de
doctorat per Consell de Govern, similar a l’any anterior. Recorda que encara està oberta
la convocatoria per a Doctorats Industrials (http://doctoratsindustrials.gencat.cat).
El dia 2 de juliol de 2013 va tenir lloc la Reunió LERU, durant la qual es va fer balanç
dels 3 anys de la UB com a membre d’aquesta lliga. També es van presentar els pilars
de la LERU de cara a l’horitzó 2020, fonamentats en la recerca europea i la cooperació
internacional i l’aposta de la LERU pels doctorats conjunts. Es va recordar la
importància de participar a la Doctoral Summerschool i es va presentar el RDF
(Researcher Development Framework) desenvolupat per “Vitae” al Regne Unit, una
estructura dissenyada per a articular coneixement i qualitats dels investigadors
(http://www.vitae.ac.uk/researchers/428241/Researcher-DevelopmentFramework.html).
Finalment va comentar que esta oberta la convocatòria de l’Agaur per a tesis en català
(http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beca.jsp?categoria=altres&id_b
eca=19721).
4- Afers de tràmit: No n’hi ha.
5- Torn obert de paraules:
La Dra. Durfort exposa que ja fa anys que alguns departaments comparteixen aparells.
Respecte l’actitud dels estudiants diu que el professor ha de posar disciplina. Comenta
també que alguns dies els alumnes del grau de biomedicina tenen un horari molt ajustat
i que hi ha alguns amb diabetis tiups I que poden tenir baixades de sucre. D’altra banda
manifesta el seu desacord amb l’estil d’algunes fotografies realitzdes al laboratori
lleugeres de roba. D’altra banda demana si la Facultat de Biologa ha rebut petició de
recolzament dels Aiguamolls de l’Empordà i recorda la bona feina feta per en Jordi
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Sargatal. Agraeix el suport del equip deganal sobre el seu emeritatge i la seva lliçó
inaugural. El Degà respon que demanarà al vicedegà de recerca que recuperi la
instrumentació que ja existeix de fa temps. També diu que el deganat no va autoritzar ni
les fotos ni les filmacions dels alumnes. Finalment diu que s’intentarà contactar amb les
persones adients i donar suport als aiguamolls.
- Dr. Vilarroya: demana aclariments sobre la figura del investigador i si les places que
es crein seràn obertes. També demana quin es l’estat de la docència real en anglès al
grau i en altres graus. El Degà aclareix que s’ha fet per tal de no perdre a persones que
han demostrat els seus mèrits i que en alguns departaments es doni la situació de
necessitar o no necessitar “docentment” a la persona en concret. El Dr. Ceballos va
informar que això estaria resolt aquest mes. El Dr. Vilarroya pegunta si aixo matex
s’aplica a un Juan de la Cierva i el Degà respon que no sapres més ara per ara. Pel que
fa a l’anglès s’està fent al grau de Bioquímica. La Dra. Durfort comenta que arribaran
queixes pel fet que alguna matèria que s’oferta en anglès i desprès es fa en castellà, i
que el curs vienent a l’ensenyament secundari si que haurà al menys 1 materia en
anglès.
- Dr. Rama: comenta la retallada del 20% i que el Rector ens hauria de retallar iguala a
totes les universitats. Respecte els estatus diu que els caps de departaments no estan
disposats a fer modificacions. Pel que fa als Postgraus comenta que caldria que hi
hagués alguna persona del punt d’informació de 6 a 9 de la tarda. Explica com
s’estructura el seu màster i es queixa de la manera d’actuar de l’agència de postgraus.
El Degà li exposa que el rectorat prioritza el capítol 1. Respecte la governança, diu que
la Universitat no té gaire marge d’actuació, ja que és la llei qui diu com s’ha de triar el
Rector, etc. Pel que fa a com es reorganitzaran les facultats i els departaments, l’equip
deganal va recollir la resposta de l’anterior junta i el mateix Degà s’ha reunit amb els
altres degans de les facultats de ciències i queda clar que la idea és no fer desaparèixer
les facultats. També comenta la necessitat de vetllar per a que aspectes com els
contractes programa de recerca, la política de professorat etc. mantinguin els pactes
anteriors i no afectin a la nova estructura departamental i en aquest sentit recorda la
proposta feta als caps de departaments (plan B). També creu que formar una nova
oficina de recerca seria molt útil i remarca que els canvis han d’anar a millorar el
funcionament, no al contrari. Respecte l’agencia de postgrau, el Degà confirma que
certament no sempre hi ha flexibilitat per a entendre les necessitats dels ensenyaments.
El vicedegà acadèmic, Dr. Llorente, s’incorpora a la sessió i exposa resumidament la
situació del TFG a les diferents universitats espanyoles. Diu que tenim semblances amb
la U. Complutense de Madrid. El Degà afegeix que el vicerectorat esta calculant la
dedicació del professorat als TFG en comparació amb altres facultats.
- La Dra. Mampel intervé per demanar que no es doni informació errònia del màster de
biomedicina als alumnes del grau de ciències biomèdiques.
- El Dr. Pastor manifesta la seva por a que es perdin alumnes i la Dra. Busquets afegeix
que cal recomanar als tutors que aconsellin be als seus alumnes.
- La Dra. Palacín manifesta la seva queixa cap a gestió acadèmica per la poca fluïdesa
de la informació.
- El Dr. Remesar demana que hi hagi una bona comunicació entre els membres
claustrals de la Facultat.
- La Dra. Coromines: manifesta que el Dept. de Genètica no vol un plan B.
- El Dr. Pastor recolza la posició de la Dra. Coromines. Respecte les diferents versions
de TFG a l’estat espanyol, demana com ho estan fent les altres universitats i manifesta
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la preocupació per la informació que es dóna als estudiants del grau de ciències
biomèdiques sobre el màster de biomedicina.
- El Dr. Hladun informa que avui a la tarda hi ha Comissió Acadèmica de Consell de
Govern i s’aprovaran els preus de matricula de màsters.
5- Torn obert de paraules
- El Dr. Rama: exposa les seves dificultats amb el campus virtual i el sistema
d’avaluació dels tribunals de TFG. El Degà li respon que tenim uns 400 alumnes i que
cal ser molt escrupolós i valorar objectivament als alumnes. El Dr. Llorente aclareix el
significat de cada casella i de la rúbrica en conjunt. El Dr. Oliva recomana anar seguint
les pautes, i diu que el curs vinent es millorarà. Es genera un debat per part d’alguns
dels membres assistents, per la qual cosa el Degà explica la gran dificultat que ha
suposat el procés aquest any, fer entrevistes als candidats, etc., tenint en compte que es
disposa únicament de dues persones (una administrativa i una becària).
Sense més temes a tractar, el Degà aixeca la sessió 12h 38 min 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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