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

Sessió núm.: 03/13
Data: 11.12.2013
Hora: 12h
Lloc: Aula de Graus
Assistents a la Junta:
J. Gutiérrez (com a Degà)
G. Llorente (com a Vicedegà)
J. García (com a Vicedegà)
M. Aguadé
R. Araujo
B. Arumí (alumna)
M. Blas
E. Bosch
M. Camps
J. Casado
R. Gironés
M. Gorris
N. Hladun
M. Llobera
J. Lloberas
D. López

T. Mampel
A. Mármol (alumna)
N. Massip
P. Moral
F. Oliva
C. Palacín
J. Pérez
I. Pons
M. Soley
G. Viscor
M. López (com a Secretària)

Hi assisteixen com a convidats: A. Miñarro, M. Durfort, J.C. Ferrer, R. Rama, X.
Remesar, D. Grinberg, M. Grifoll, J. Azcón, A. Aguilar, J.J. Alfonso.
Han excusat la seva absència: Antoni Arcas, Marta Giralt.
Ordre del dia:
1- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior: 9 de juliol de 2013.
2- Informe del Degà.
3- Informes dels vicedegans i responsables de les àrees: acadèmica, postgrau,
recerca i doctorat.
4- Informe de l’administradora de centre.
5- Estat de la reforma dels Estatuts de la Universitat de Barcelona.
6- Informació sobre el nou Grau de Ciències del Mar
7- Aprovació, si escau, del Reglament del Departament de Biologia Vegetal.
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8- Afers de tràmit.
9- Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova les actes corresponents a les sessions del 21 de març i del 9 de juliol de 2013.
2.- Informe del Degà
El Dega comença fent un recordatori en memòria dels doctors Pons i Gadea.
Felicita a la Dra. Durfot per la seva jubilació i lamenta l’incident a l’edifici històric de la
universitat que va impedir l’obertura oficial del curs acadèmic.
Personal PDI
Exposa la situació del PDI per categories:
Situació dels BDRs i Lectors de la Facultat que finalitzaven contracte el setembre de
2013. Els dos BDRs han estat contractats com associats 6+6 i complementats pels
propis grups de recerca, per tal de pal·liar la pèrdua de poder adquisitiu. El vicerector es
compromet a estudiar els casos pel concurs 2014 i se li fa arribar un escrit de
recolzament a aquest col·lectiu des de la Comissió de Professorat de la Facultat. Els
BDRs que finalitzen el 31-01-2014 s’espera que puguin continuar fins a la finalització
del curs. Els ex-lectors estan ocupant les places interinament (5 agregats Serra Hunter i
1 Titular d’Universitat interins) a l’espera del concurs.
Els 2 Ramon y Cajal que finalitzaven entre 2013 i 2014 (Dept. BBM i de FI) van
obtenir la plaça de Captació de talent del grup A i B, respectivament.
Els professors ex associats a temps complert: segueixen en idèntica situació, tot i el
compromís del Rectorat per a compensar la seva retallada salarial.
En el concurs 2013: va sortir un Lector d’Ecologia, investigadors BDR de BC, MIC,
FIS ((va renunciar el proposat).
Assistents docents de l’AGAUR: el Degà remarca la complexitat de la convocatòria i les
diverses incidències sorgides. Indica que s’està preparant una segona convocatòria, en la
que alguns becaris podran demanar la renovació.
Convocatòria Ramón y Cajal 2013: en la primera resolució (juliol) s’ incorporà una
investigadora al Dept. de Genètica i en la segona (setembre), una al Dept. d’ Ecologia.
El Degà també informa que s’ha demanat al Vicerector de Professorat el motiu pel qual
els professors associats i investigadors post doctorals no tenen accés al seu PDA.
Concurs PDI 2014: s’informa als departaments i als caps d’estudis que cal tenir la
càrrega docent al dia pels 2 semestres del curs amb totes les dades de Grad, Geca i Grec.
Les possibles places vindran molt limitades pels pressupost 2014 i el capítol 1 i seguiran
els criteris del Ministeri i de la Generalitat (10% o 50% respectivament) del total de
vacants i jubilacions (100 aproximadament).
Situació del grup Dr. M. Alemany: Aquest grup sol·licità el canvi d’àrea i de
departament als de Bioquímica i Biologia Molecular, el que implica la incorporació de 5
persones al departament (Gener 2013). Transcorregut el termini sense resposta, van
acudir al Síndic de Greuges de la Generalitat que va demanar explicacions a la UB. La
UB va demanar informes al Departament i a la Facultat, que van ser desfavorables a la
incorporació. En el mateix sentit s’ha manifestat la Comissió de Professorat de Consell
de Govern. Tot això ha tingut lloc quan el Síndic ja ha indicat que el retard en la
resposta es pot considerar com “silenci positiu”. La Comissió de Professorat de la
Facultat reunida el 9 d’octubre va adreçar escrit al Vicerector indicant que “Tot i
entenen les raons que justifiquen les diferents posicions, la comissió considera que s’ha
trigat massa a donar una resposta a la petició dels interessats i que seria convenient
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mirar de complir els terminis que el procediment administratiu estableix”. Finalment el
Degà indica que el tema es portarà a Consell de Govern aquest divendres.
Pressuposts
El Degà Informa que el sr. Gerent presenta la seva dimissió i que el nou candidat es farà
públic quan el Consell Social ho permeti. També comenta les directrius per a fer els
pressupostos: es prioritzarà mantenir el personal, i no hauria haver més retallades sinó
reducció de grans partides (llum, aigua, …).
El Dr. Hladun informa que facultats i departaments queden amb el mateix pressupost de
l’any passat, que la contractació de personal (capítol 1) es veurà afectada, i que el 2 de
gener 2014 la UB tindrà 2 milions d’euros menys. També informa que aquest any es
farà de nou el rènting d’ordinadors.
Obres
El Degà informa que a principis d’any es podrà fer la inauguració del magatzem de
residus. Pel que fa als departaments que encara estan sense remodelar, informa que les
negociacions amb el Gerent van quedar aturades, després de fer entrega dels pressuposts
per totes les obres de remodelació, però comenta que es revisaran les reparacions més
imprescindibles. Son quasi 3milions d’euros per a tota la facultat, però cal saber que
farà la Generalitat amb aquesta partida econòmica.
Renovació de la concessió del Bar de Biologia
Es va rebre un escrit signat per diferents membres de la Junta de Facultat (PDI i PAS),
manifestant el descontent pels menjars que es serveixen en el nostre Bar i es va enviar a
Rectorat demanant que abans de la renovació de la concessió, es revisin les condicions
per millorar aquest servei. A diferència de l’anterior concurs, en aquesta ocasió la
Facultat serà consultada. També s’està fent el concurs per a la renovació de les
màquines de vending.
Avaluació de riscs laborals
El Degà informa que el Full de Declaració d’Activitats rebut recentment és part de la
documentació associada a l’avaluació de riscos i és imprescindible per a que l’OSSMA
conegui els factors de risc als que es troben exposats cada col·lectiu dels treballadors de
la UB i es prenguin mesures de protecció, i demana que s’ompli i s’enviï el full.
Pla de Prevenció de riscos
En els darrers mesos, i seguint les directrius OSSMA, mesos s’han realitzat accions
d’endreça i millora en el passadissos dels baixos de l’edifici Margalef, en el subterrani
de l’Aula Magna i en els departaments, i agraeix a tothom la seva col·laboració.
BKC
Es desconeix el futur dels CEI i de cara a l’any vinent solament queden recursos per a
accions amb centres de formació professional.
També informa que a la Fac. de Dret es van donar conductes violentes durant la jornada
de vaga, però que no és el cas de Biologia, ja que sempre s’ha arribat a acords amb
l’alumnat per tal d’evitar aquestes situacions. Comenta també que el Dr. Casinos es va
trobar amb encaputxats fen pintades i que en queixar-se es va produir una situació de
tensió, i que es va fer un escrit que va arribar a Deganat i a Rectorat. El Degà opina que
no son els nostres alumnes, però que cal tenir un reglament amb indicacions de com
actuar en aquests casos.
3- Informes dels vicedegans i responsables de les àrees: acadèmica, postgrau,
recerca i doctorat
Informe del vicedegà de l’àrea acadèmica, Dr. G. Llorente:
Agraeix a tot el personal de la Facultat que ha intervingut en els TFG de setembre.
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Estat general dels Graus: La Direcció General d’Universitats ha pres consciencia de
la problemàtica a nivell de graus (i màsters) i ha donat pautes que són difícils de
complir. Presenta les bones dades d’ oferta, demanda i matriculació que tenim a la
Facultat i les compara amb les altres universitats de Catalunya. El proper curs pot haver
una disminució del nombre de Graus i que tret de quatre, els altres graus de la UB han
tingut una demanda al setembre de 70 %.
Acreditació dels Graus (i màsters): Informa que l’AQU te un calendari provisional
per a l’acreditació de graus i màsters. Es farà per centres encara que s’acreditin les
titulacions; es farà visites als centre i un dels primers serà Biologia. El procés s’iniciarà
el primer semestre de 2014. La guia de l’AQU encara no està tancada i no se sap quins
seran els indicadors de l’acreditació. La Generalitat i el Ministeri s’estan plantejant que
les acreditacions les pagui cada universitat. Continua la idea de fer un accés dels
alumnes de batxillerat per centre, i explica la problemàtica que això significaria.
Programació: Informa que no està tancada la programació 14-15 i que s’ha de regular
l’accés (a la meitat), però no s’aborda el tancament d’ensenyaments deficitaris en
nombre d’alumnes en determinades Universitats (Lleida, Girona).
Explica la problemàtica que suposaria el et que la Generalitat implementés un accés per
centre, és a dir, que els alumnes optessin a centre i no a Grau: però la UB s’ha negat.
No s’implementarà cap grau nou propi a les universitats públiques però si a les privades
i centres adscrits. El Grau de Ciències del Mar s’implementarà probablement el 15-16.
Resultats dels Informes de seguiment: Comenta que s’han detectat punt febles; manca
informació pública i d'anàlisi de la informació; hi ha poc seguiment de propostes de
millora i cal que funcioni la Comissió de Qualitat.
Contracte-programa: Encara no se sap quants diners es tindran.
Trasllats: Cada Facultat te les seves normes, però cal considerar que els alumnes de
trasllat a primer no compten com a preinscripció i augmenten el nombre d’alumnes
totals.
Campus virtual: Informa que CEDRO reclama més d’un milió d’euros a la UB. També
comenta que s’han traslladat 1552 cursos del Moodle antic al nou.
Manual d’avaluació de l’activitat docent de les Universitats
Informa que s’ha elaborat un nou manual per a facilitar l’avaluació docent del PDI;
explica que el professor disposarà d’una carpeta docent on tindrà tota la informació
rellevant de la seva docència. També comenta que als estudiants els preocupa que les
enquestes siguin l’únic vehicle per poder avaluar el professorat. El degà seguirà actuant
com aglutinador de les aportacions d’altres elements i informes acadèmics.
Proposta de pla estratègic de millora i d’ocupabilitat
S’ha elaborat un document com a proposta de pla estratègic de millora i d’ocupabilitat
que s’enviarà als centres. La xifra d’aturats i d’emigració és molt alta. Tenim uns
110.000 qualificats que emigren per any i 1.000.000 de titulats universitaris aturats al
2011. En el llistat d’universitats ocupadores d’Europa entre les 150 primeres no surt cap
universitat publica espanyola però si d’Itàlia i de Portugal (pot ser per no tenir dades
actualitzades). Una possibilitat seria passar una enquesta als alumnes quan venen a
recollir el titol de graduat,per tal de saber si treballa, on , etc.
Informe de la vicedegana de Màsters i Post graus, Dra. Montserrat Busquets:
S’ha fet els seguiment dels Màsters de Fisiologia Integrativa i Agrobiologia Ambiental i
que s’ ha verificat el Màster en Ciències del Mar que canvia de nom, a: Oceanografia i
gestió del Medi Marí.
També informa de la renovació del contracte de les 2 becàries i que la Martina Rosselló
substitueix a la Maria Porta.
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El Vicerectorat indica que no es programin Màsters que no acreditin un nombre mínim
de l0 estudiants de nou accés matriculats. Aquesta normativa s’avança a la de la
Generalitat que vol racionalitzar l’oferta.
Informa que pel curs 2013-14 el preu del crèdit ha estat de 46 euros i pels alumnes no
comunitaris de 82 euros. Comenta el nombre d’alumnes matriculats als Màsters de la
Facultat, que ha augmentat (487) comparat amb el curs 2012-13 (354); el màxim es va
assolir el curs 2011-12 (497).
Finançament: La dotació anual per a Màster s’ha reduït un 15 % i que els membres de la
Comissió de Postgrau demanen quins són els criteris utilitzats pel repartiment entre les
diferents Facultats.
Canvi de coordinació en el Màster de Ecologia, Gestió i restauració del medi natural.
Renuncia la Dra. Margarita Menéndez i ocupa el seu lloc i el Dr. Joan Lluis Riera.
Felicita a la Dra. Menéndez la feina feta durant aquest temps.
Postgraus propis: es vol posar una normativa per a facilitar el reconeixement de màsters
propis fets aquí, quan els alumnes arriben al seu país. La facultat recolza la
implementació de 3 cursos de postgrau nous: gestió empresarial aplicada, gestió de
fauna i infraestructures de transport i gestió del desenvolupament professional dins el
mon de la biomedicina.
Informe del vicedegà de l’àrea de recerca, Dr. Jordi Garcia:
El vicerectorat va avançar el juny el 49% del pressupost del contracte programa de
recerca de l’any anterior, però la quantitat final encara està per determinar i transferir;
els imports es podran utilitzar l’any proper. S’ha sol·licitat que els romanents de la
primera part es traspassin al proper any, donada la impossibilitat de fer previsions de
despeses en desconèixer la xifra total.
S’ha creat el Fòrum de recerca de la facultat i ara cal transferir les dades. Informa sobre
la convocatòria dels Projectes del Pla Nacional, dels SGRs son de convocatòria
imminent, i del Programa Horitzó 2020. Les beques APIF es resoldran el mes de març
de 2014. Referent als criteris utilitzats per a demanar-les, comenta que el Dr. Canela es
compromet a crear una nova comissió dins la UB per estudiar el tema.
Comenta que el dossier de recerca de la Facultat ja està disponible en la versió en
castellà; es faran actualitzacions periòdiques i s’ampliaran els continguts.
Finalment informa que la nova adreça recercabio@ub.edu ja està operativa per tal
d’enviar on enviar informacions, articles, etc, en l’àmbit de la recerca a la Facultat.
Informe de la Secretària acadèmica i àrea de doctorat, Dra. Marta López:
Per a la propera verificació dels programes de doctorat, alguns documents són comuns a
tots els programes, com ara el codi de bones pràctiques, el document d’avaluació de
tesis doctorals i el document d’estratègia dels estudis de doctorat de la UB, on
s’indiquen els requisits que han de complir els programes de doctorat de la UB.
- El 60% del personal investigador doctor que participa al programa ha de tenir
experiència acreditada.
- Cal un mínim de 10 nous doctorands de mitjana, per any en el període d’ impartició.
- El nombre de membres del personal docent/investigador del programa amb
experiència acreditada ha de ser igual a superior al doble del nombre de places ofertes.
- La relació entre els doctorands de nou accés i les tesis defensades en els últims tres
anys ha de ser igual o superior a 10.
- S’aprova el finançament dels programes per l’any natural 2013, de 150000 euros.
Informa que els professors que estiguin dirigint tesis en més d'un programa de doctorat
podran continuar sent-hi en aquell programa i que els de nova incorporació o els que no
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han aportat cap direcció de tesis estiguin en un sol programa. Tanmateix, els
investigadors del CSIC que ja col·laboren amb un programa de doctorat podran ser
inclosos igualment. S’aprova la llista de programes i s’aprova el calendari d'estudis de
doctorat per aquest curs 13-14. Tota la informació relativa a l'EDUB es troba a
http://www.ub.edu/escola_doctorat.
4.- Informació de la administradora de centre, Sra. Elisa Bosch:
- Contractes PAS: S’han renovat tots els contractes de 31 de desembre del 2013 al 31
de desembre del 2014, sense interrupció ni per Nadal ni a l’agost, un total de 17 entre
les dues facultats. Els que es renoven amb interrupció son aquells que supleixen baixes.
Es convocarà un concurs de trasllats de personal intern durant el 2014.
- Reformes, obres:
Copisteria/Cooperativa: Durant el tancament de les vacances de Nadal, es començaran
les obres de remodelació de la cooperativa i la botiga en un sol espai, a la planta baixa
de l’edifici Margalef. S’espera que el dia 7 de gener estiguin acabades; sinó, es farà la
venta de botiga a l’actual servei de copisteria al soterrani.
Plaça Biblioteca: S’està reforçant la il·luminació de tota la plaça donada l’excessiva
foscor; estan previstos 3 nous punts de llum.
El Degà obra un torn de Prec i preguntes:
- Dr. Casado: agrairia poder tenir dades d’alumnes que no son de màsters de la facultat
però que hi participen i que segons les dades de rànquings de la Univ. de Granada no
concorden am els de la UB. La Dra. Busquets respon que buscaran les llistes per a saber
els alumnes. Respecte al rànquing, diu que ara ja surt la UB nº1, esta corregit.
- Dr. Rama: Comenta que a la Universitat. d’ Oviedo li han renovat el BKC. També
pregunta qui i amb quins criteris decideix que un màster és estratègic. La Dra. Busquets
contesta que un Vicerector, i que encara que hi hagi pocs alumnes, pot ser estratègic. El
Degà indica que el nombre de 20 és el mínim nº d’alumnes i que en tot cas cal pactar
amb el Vicerector.
- Dr. Saló: demana quina estratègia es farà entre els dos grau de ciències biomèdiques.
El Dr. Llorente aclareix el punt de ciències biomèdiques i alguns dels problemes sobre
el grau d’obligatorietat i sobre assignatures optatives. Indica que el Vicerector esta a
favor que sigui Biologia qui ho condueixi, però cal consensuar-ho amb les dues parts
implicades
- Dra. Balcells: es queixa de la manca de bancs en la zona del passadís del Dept. de
Genètica a l’edifici Prevosti, que s’han fet retirar perque incompleixen la normativa. En
canvi en temes de sortides d’emergència en faltarien més. La Sra. E. Bosch contesta que
ara s’estan demanant les coses més fàcils d’arreglar i quan estem en condicions es farà
el simulacre d’evacuació de tota la Facultat.
5.- Estat de la Reforma dels Estatuts de la UB
El Degà informa de les reunions que s’han fet des de setembre fins ara, i que la
documentació passarà a serveis jurídics i al Claustre, per tenir-ho enllestit al març.
Mostra una presentació amb els punts mes importants i exposa la seva opinió al
respecte. Al gener podria aprovar-se, però el Degà personalment creu que serà difícil.
El Degà obra un nou torn de Preguntes:
- Dr. Remesar: Agraeix que a la nostra Facultat, el Degà ho hagi explicat i remarca la
manca de democràcia de tot aquest procés.
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- Dr. Rama: pregunta com s’ha format aquest grup de savis per redactar el nou estatut;
el Degà explica que el Rectorat va proposar degans, representats de sindicats i
d’alumnes; alguns grups estaven molt en contra de determinades parts de l’Estatut. Es
convocarà un claustre i el debat pot durar setmanes.
- Dr. Ferrer: pregunta si s’aprova article per article o globalment; el Degà li explica que
hi ha aprovació dels articles, i que a més hi ha l’aprovació global final.
- Dra. Gironés: diu que caldria que les diferents àrees de la universitat estiguessin
representades i el Degà li respon que si, que en principi hi eren.
6. Informacio sobre el nou Grau de Ciencies del Mar:
El Degà presenta de la situació actual. La Dra. Palacin i el Dr. Romero presenten l’estat
del tema amb unes diapositives i exposa que encara falta treballar la documentació. El
Dr. Llorente aclareix que poden haver Graus nous d’universitats privades o centres
adscrits.
7.- Aprovacio del reglamet del Dept. de Biologia vegetal: s‘aprova.
8.- Afers de tràmit: no hi ha.
9.- Torns obert de paraules:
No hi ha més paraules demanades. El Degà agraeix a tothom la feina feta i remarca que
la Facultat esta responent molt be a tot el que des de fora ens demanen: burocràcia,
temes acadèmics, de gestió, de recerca, etc.
Finalment el Degà desitja bon nou any a tothom i sense més temes a tractar, aixeca la
sessió a les 14:30h, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.

La Secretària de la Facultat

Marta López Carbonell

Vist i plau

El Degà

7

