ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT

Sessió núm.: 01/11
Data: 13.04.2011
Hora: 10:00 hores
Lloc: Aula de Graus
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
E. Bosch
P. Bravo (CUBBA)
M. Busquets
M. Calvo
J. Casado
M. Cuso (CUBBA)
C. Fernández (BEIP)
R. Gironés
N. Hladun
P. Lafuente

J. Lloberas
D. López
N. Mata (CUBBA)
C. Palacín
I. Pons
M. Ros
M. Salicrú
E. Saló
J. Sancho
M. Soley
D. Toja
O. Vergara (CUBBA)
B. Vidal (CUBBA)
F. Villarroya
G. Viscor
M. López (com a Secretària)

Hi assisteixen com a convidats
A. Miñarro, T. Pañell, R. Rama, X. Remesar, N. Carbó, F. Sabater, J. Pérez, M. Durfort,
D. Grinberg, J.J. Alfonso
Han excusat la seva absència
E. Canela, A. Bosch, T. Mampel
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. Estat de desenvolupament dels practicum i dels TFG de 4rt any.
5. Aprovació, si escau, de les propostes de millora dels informes de seguiment del
Grau de Biologia i del Màster de Neurociències.
6. Proposta de la Facultat de Biologia dels nomenaments de Doctors Honoris
Causa.
7. Aprovació de nous coordinadors de màsters oficials.
8. Afers de tràmit.
9. Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova l’acta corresponent a la sessió del 15 de desembre de 2011
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2.- Informe de Degà:
El Degà lamenta el traspàs del Dr. Joaquim Monturiol i recorda que es farà un acte
d’homenatge el dia 14 d’abril. A continuació felicita als ICREAS ACADEMIA: M.
Cascante i J. Rozas, així com a tot el personal PAS i PDI de la Facultat, per la seva
col·laboració als actes que es fan, i per fer possible que la Facultat quedi molt ben
representada i estigui en els millors rankings mundials. Tot seguit informa de:
-Personal PDI i PAS: s’estan preparant concursos de contractats, que afecten a
professors lectors i investigadors “Ramon y Cajal” amb l’acreditació corresponent que
finalitzen contracte abans del febrer de 2012. Tenim les següents places: 1 lector de
Biologia Animal; 1 de Biologia Cel·lular; i 1 lector i 1 “Ramon y Cajal” de Genètica.
La Comissió de professorat de la Facultat, a proposta del Dept. de Genètica, va informar
positivament la sol·licitud d’una plaça pel Dr. I. Ruíz (ICREA Jr.). A petició del
Vicerector, es demana que els departaments estudiïn els casos de personal de vàlua en
situació precària que mereixin ser tinguts en compte malgrat les dificultats econòmiques
de la UB i que es facin propostes d’estabilització. Respecte els professors associats o
altres figures que finalitzen contracte en els propers mesos no se sap quin serà el seu
futur, i no es renovaran en aquelles situacions que no quedi justificada la necessitat del
reforç. El Rector esta negociant amb la Generalitat i la Facultat defensarà la seva
posició ja que els components de docència i recerca son molt bons. Estem a
l’expectativa del mes de Juny.
-Pacte de Dedicació Acadèmica (PDA): El 14 de març, es va celebrar una reunió
informativa dels vicerectors implicats amb els caps de departament i l’equip deganal de
la Facultat. Passat setmana santa s’iniciaràn reunions amb els Departaments per fer el
seguiment de l’estat del GRAD i de les càrregues acadèmiques de la plantilla dels
Departaments. Cal recordar que el GRAD ha de recollir tota l’activitat acadèmica de
manera molt exacta i que el GREC ha d’estar actualitzat; això si, s’ha de felicitar a la
Facultat per l’alt grau d’ompliment i actualització del GREC (80%).
-Alumnes: S’informa que l’Ajuntament és molt estricte pel que fa a la celebració d’actes
en els que es preveu una assistència important, amb un protocol complex que es fa
difícil d’aconseguir sinó es fa amb molta anticipació. No permet fer focs ni venda
d’aliments si no compleixen les normes de seguretat alimentària, el que ens ha dut a no
autoritzar diverses propostes. Els alumnes de la Junta de Facultat proposen millorar la
seva participació en els òrgans de govern de la UB i donar a conèixer el Consell de
l’alumnat, la qual cosa s’ha tramès seguint la normativa vigent.
-Estat del concurs del trasllat del PAS: La Sra. Elisa Bosch informa que els funcionaris
que han obtingut plaça desplaçaran als interins i les vacants que els funcionaris moguts
deixin no es podran cobrir. Hi ha hagut reunions amb el gerent, però no hi ha novetats.
Els contractes temporals que acabaven el 31 març (6 persones afectades), s’han allargat
fins el 31 juny; es pensa en reduir la durada d’hores de llurs contractes abans de
rescindir-los el contracte, però s’està l’espera.
- Implantació del SAP: Es el nou programa informàtic de comptabilitat que gestionarà la
part comptable i financera de la UB. El 6 d’abril hi va haver una reunió informativa i
estaven convocades les gestores dels departaments. El 25 maig acaba el Sicub i cap el
15 juny començarà el SAP. Així doncs, el 25 maig s’haurà de fer un tancament
d’exercici, (es feia habitualment el desembre), i es donaran les recomanacions
pertinents. En les 3 setmanes que duri la migració de dades no es podran fer compres,
per tant cal fer una previsió d’aquestes. Ara estan fent la formació dels formadors a cada
facultat, i a continuació es farà la formació de les persones que intervenen en la gestió
econòmica, coordinadors de màsters, etc.
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-Obres:
El Dr. J. Sancho informa que la planta 2º esta quasi acabada i es seguirà amb les plantes
6ª, 4ª i 5ª; alhora que demana als representants del Dept. Biologia animal que alliberin
del tot la planta. El magatzem de residus començarà aviat, a la zona indicada al plànol.
El Dept. Estadística es farà en dues fases, i s’iniciran les obres probablement cap a
finals de juny. Altres obres pendents són: les portes d’emergència de la biblioteca, rètols
informatius i comportes tallafocs de la planta -2. Els lavabos d’homes de la biblioteca
estan fora d’us a l’espera que l’empresa constructora arregli la manca de pendent del
desaigües. També s’està investigant l’origen de la filtració d’aigua que origina goteres
en diferents llocs de la biblioteca i de la última planta de l’edifici nou. Hi ha diferents
propostes (sense garanties totals d’èxit) per arreglar les goteres de l’aula 22 però totes
tenen un cost massa alt per assumir-les en aquests moments. El Dept. de Genètica ha fet
obres per reconvertir un espai en un laboratori que paga el propi departament.
A continuació hi ha varies intervencions:
La Dra. Durfort pregunta si haurà ciment en la zona del pàrking que s’enfanga quan
plou, i que es tingui en compta la claraboia de l’edifici Margalef ja que te goteres.
El Dr. D. Toja pregunta perquè s’ha” desplaçat” a la Unitat d’Antropologia cap a la Av.
Diagonal.
R.Araujo: pregunta si hi haurà extracció de fums. El Dr. Sancho respon que dependrà
dels diners que es donin.
- Pressupostos dels departaments:
El Degà recorda la carta oberta del Rector a la UB el 15 març, on parlava d’un 15% de
retallada. En aquests moments continuen les negociacions amb la Generalitat, però no
està clar com i a quines partides afectarà. D’entrada els departaments no han rebut el
10% i sembla que no el rebran; per tant, cal que calculin els recursos econòmics
disponibles per fer front a les despeses programades d’aquí a final d’any i que apliquin
les reduccions necessàries. Les retallades també afecten altres partides de la Facultat,
com la de manteniment. El Gerent sap que les facultats de ciències depenen molt de
l’experimentalitat, sortides camp, etc. i diu que ho intentarà respectar el màxim.
- Convocatòria BKC 2010 i 2011: Amb els recursos de la convocatòria BKC 2010 s'està
estudiant (i amb el Servei d’informàtica) la transformació d'aules amb noves
tecnologies: canó interactiu, tablets, clickers, megafonia, etc. Per la propera
convocatòria BKC 2011 hi ha el projecte de fer una aula virtual que permetrà que
l’alumne accedeixi des de casa seva als directoris del material de pràctiques dels
laboratoris, i així poder reduir presencialitat. L’ICE farà els cursets adients i els grups
d’innovació docent també hi estaran implicats.
- Robatoris:
La Universitat de Barcelona i els mossos d'esquadra han acordat incorporar una patrulla
que fa la ronda a peu pel Campus. A part d’això, es demana extremar les precaucions en
la gestió dels espais, portes i control de personal aliè a la Facultat (persones estranyes,
amb motxilla i gorra), per dificultar –los l’accés als nostres espais.
- Principals Actes fets:
- El 21 de desembre del 2010: Aula Magna, Jornada sobre 4rt curs, organitzat per l'ICE i
la Facultat.
- El 7 de febrer 2010: Biblioteca Facultat, Presentació del Fons Antoni Prevosti, a qui
s’agraeix la cessió de material.
- El 8 de febrer: Aula Magna, Jornada de promoció de "noves" tecnologies docents,
organitzat per l’ICE i professors de la UB.
- El 12 de febrer: Primera Olimpíada de Biologia, al Cosmocaixa.
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- Els dies 2 i 3 de març: Fòrum ambiental, amb el títol "Creixement infinit en un món
finit? Una proposta de metamorfosi: el DECREIXEMENT" organitzat per alumnes de
ciències ambientals (Skamot verd) i del departament d’Ecologia.
- Els dies 24-26 de març: Saló Futura i Saló de l’Ensenyament, amb l’èxit de la UB i de
la Facultat de Biologia
- L’1 d’abril: Aula Magna, 6ª Jornada d'actualització de coneixements en Biologia per a
Professors de Secundària, organitzat per l’ICE i la Facultat.
- El 6 d’abril: Aula Magna, el Dr. J. R. Seoane presenta l’estat actual i els objectius de
desenvolupament futur dels Centres Científics i Tecnològics de la UB.
- El 8 d'abril: Jornada de portes ofertes, amb l’assistència de 280 futurs alumnes.
Biologia és de les Facultats amb més sol·licituds de visita.
Finalment, el Degà agraeix la col·laboració gratuïta de tot el personal implicat.
3. Informe dels vicedegans i responsables de les àrees: acadèmica, postgrau,
recerca i doctorat.
Vicedegà Dr. G. Llorente:
Informa de la presa de possessió com a vicerector de Política Acadèmica i Qualitat del
Dr. Gaspar Rosselló l’1 de febrer que s’ha traduït en una agilització dels processos per
aprovar normatives i directrius.
- Mencions
El Vicerectorat ha enviat una carta al MEC demanant autorització per a que, d’acord
amb el que estableix el RD 1002/2010 de 5 de agost, puguin figurar a l’anvers dels títols
dels ensenyaments oficials de Grau les mencions que ja constaven en les memòries que
varen ser verificades (RD 1393/2007). Això afecta als graus de Biologia, Biotecnologia
i Ciències Ambientals.
- Contracte programa Acadèmic-docent:
S'han enviat els indicadors de la 2ª fase del contracte acadèmic-docent, així com el
compliment dels objectius fixats en aquest programa, i s'ha ingressat la segona part del
muntant econòmic (uns 37.000 euros). Per evitar que alguns centres rebin menys diners
que en l’últim contracte programa i, per a que no hi hagi diferències negatives, es
compensaran amb quantitats anivelladores addicionals. A la Facultat s'han implementat
10 canons làser i es comprarà un programa de gestió de cues pels diferents punts de la
secretaria de la Facultat: el sistema porta un monitor que, quan no s'utilitza gestionant
les cues, serveix de panell informatiu. S'ha incorporat megafonia a diverses aules de la
Facultat, noves pantalles de projecció i noves cortines a les aules 4, 5, 6 i 7.
- Titulacions:
Està fixat un horitzó 2012/2013 en referència a titulacions oficials de graus, màsters
universitaris i màsters propis. Els canvis a la Generalitat tenen repercussió tant
pressupostària com sobre el mapa de titulacions. Segons el Vicerector de Política
Acadèmica i de Qualitat, serà un procés laboriós i dur. Les competències de gestió
d’ANECA ara les té l’AQU i, tot i que els primers anys seran complicats, hi ha bona
predisposició.
- Seguiment de Qualitat del Grau en Biologia i del Màster en Neurociències:
AQU Catalunya ha demanat a la UB informes de seguiment d’alguns graus i màsters. A
la Facultat se li demana el del grau en Biologia i el del màster en Neurociències.
L’agència de qualitat de la UB ha dissenyat una plantilla pels informes de seguiment i
l’ha preomplert per a cada grau i màster. Gestió acadèmica ha muntat una plana web on
es centralitzen moltes dades estadístiques necessàries (ub.edu/dades_acadèmiques/).
Aquesta plantilla s’ha hagut de completar, fer la valoració qualitativa, proposar millores,
calendaritzar-les i definir-ne els responsables. Per llei cada any s’ha de fer l’informe de
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seguiment de cada grau i cada màster que, juntament amb les seves propostes de
millora, han de ser aprovats per Junta de Facultat; per això s’ha fet constar com un punt
de l'ordre del dia d'aquesta Junta de Facultat.
- Normativa Treball Fi de Grau (TFG):
Ja està aprovada per la UB; són directrius generals a partir de les quals cada centre ha de
fer la seva normativa i enviar-la a la Comissió Acadèmica de Consell de Govern. La
normativa de la Facultat de Biologia ja està feta i aprovada per la Comissió Acadèmica
de Facultat del passat mes de desembre. La normativa de Treball fi de Màster (TFM) de
la UB, encara no està aprovada.
- Enquestes:
La participació dels alumnes en el primer semestre de Graus i Màsters han millorat
respecte a anys anteriors, però encara s'ha de millorar.
- Normativa de permanència:
Hi ha la voluntat d’aplicar-la, fer-la àgil i que contempli diferents aspectes com: límit de
crèdits matriculats, % de crèdits a superar i anys de permanència. La idea és que a finals
de curs o abans, pugui ser aprovada. El punt més complicat és donar llibertat al preu del
màster oficial, indicant que el preu per crèdit de cada assignatura depèn de la
Universitat que tingui la coordinació del Màster.
- Convenis de pràctiques externes:
Fins ara tenien molta variabilitat, però ara es vol uniformitzar-los i al mes de maig ja
estaran disponibles.
-Planificació de l’oferta docent: exposa el quadre mostrat a la pantalla, indicant que
s'han prorrogat els criteris aprovats el curs 2009-2010 als efectes de la planificació de
l’oferta docent del curs 2011-2012.
Vicedegana Dra. S. Balcells:
Informa dels següents temes:
- Pressupostos màsters: Informa que s’ha rebut tres ingressos parcials (d’octubre a
gener) i s’ha fet un repartiment en base als crèdits matriculats (criteris acordats en
comissió postgrau facultat). Des de l’oficina d’afers generals s’han anat tramitant
factures, però sense saber la quantitat total final de que es disposa; ara ha arribat una
altra partida, suposadament la ultima, i amb la incertesa pel curs vinent. Lamenta
aquesta manera de funcionar i la incertesa pel proper curs.
- Reordenació dels màsters:
En Comissió Acadèmica del Consell de Govern de 4 març el Dr. Rosselló informa que
el govern de la Generalitat vol fer una reordenació dels màsters pel curs 2011-12 i que
la UB hauria de reduir uns 50 títols, però la UB proposa una moratòria d’un any. Així
mateix, el Dr. Rosselló vol constituir una Comissió de seguiment dels màsters formada
per membres de la CACG. Ja ha fet visites als cada centres i va venir a la Facultat l’11
març, per explicar tant a l’equip deganal com als coordinadors de màsters que cada
facultat ha de repensar els seus màsters pel 2012-13 (coincideix amb l’entrada dels nous
graduats) i que enviï al vicerectorat un pla de remodelació abans de juny. Cada
remodelació implica un nou procés de verificació i entre juny i novembre es redactaran
les memòries AQU/ANECA que calguin. Els criteris a seguir són: no continuar màsters
amb nombre molt baix d’alumnes, no permetre solapaments entre màsters, reducció
dràstica de la optativitat, pensar en l’excel•lència. Si es volen màsters interuniversitaris,
la coordinació i tota la gestió s’ha de fer a la UB i el títol ha de ser conjunt; cal fer bé els
convenis. Després de setmana santa l’equip deganal convocarà cada coordinador per
parlar de cada màster individualment. A la Facultat, els màsters amb nombres més
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baixos d’alumnes son Fisiologia Integrativa (16), Biologia Humana (23), Ecologia F i A
(24), Agrobiologia A (24).
- Màsters propis: es vol racionalitzar les tipologies de tots els màsters propis de les
universitats espanyoles. Els crèdits propis s’han de convertit a crèdits ECTS; això afecta
als màsters experimentals (tenien 40 crèdits) i la comissió de postgrau va decidir
acabar-los. Davant la reclamació d’alguns estudiants, es pensa en organitzar un curs de
postgrau ‘iniciació a la recerca’ que es discutirà a la comissió de postgrau de la
Facultat.
- Cursos IUSC: es solapen amb alguns màsters oficials, però està en vies de solució.
Vicedegana Dra. M. Giralt:
Informa dels següents temes:
- Places RyC 2011: hi ha 3 assignades a la Facultat Biologia (d’un total 22 UB):
Biologia Fonamental i de Sistemes; Biologia Vegetal, Animal i Ecologia; Ciència i
Tecnologia dels Aliments.
- Contracte Programa Recerca UB 2011:
Pressupost total UB: 1.149.568,07 €, un 4.5 % inferior al del 2010.
Pressupost Facultat Biologia: 212.574,03 €, és el 18,5% del total i un 10% inferior al del
2010 degut a què enguany s’han fet tres categories (Experimentals, Humanitats/Socials i
Matemàtiques) i s’han ponderat els INPUTS en base a aquestes àrees.
- Beques APIF 2011:
Pels Dpts. Ecologia (2) i Microbiologia (2). El mapa becaris 2011 té poques
modificacions i sortirà a finals de maig. Indica que a proposta de Biologia, es convocarà
reunió CRCG el maig, per a decidir els criteris de puntuació Mèrits curriculars
candidats (puntuació i ponderació nota Màster, publicacions, congressos, premis, etc).
Aquest criteris serviran també per a la priorització interna UB de les Beques FI.
- Centre de Recerca Agrigenòmica (CRAG):
S’informa de la signatura en breu del conveni UB–CRAG. Els professors de la Facultat
de Biologia implicats són: A. Boronat i N. Campos (Dpt. BQBM) i Marc Valls (Dpt.
Genètica) que, amb els directors de departament, hauran d’estudiar el trasllat de
personal i equipament, tot indicant que la docència la seguiran fent a la Facultat.
- Contracte Programa Recerca 2011:
Aprovat el repartiment Facultat/Departaments del pressupost (Informació al pdf adjunt).
També estan aprovats els Ajuts Recerca 2011: http://www.ub.edu/biologia/recerca/
Respecte la comissió assessora dels CCiT-UB formada pels vicedegans a proposta del
director dels CCiT-UB, Dr. Seoane, la Comissió de Recerca de la Facultat recollirà les
prioritats, queixes i suggeriments dels departaments i instituts de recerca, però es
seguirà defensant l’existència de comissions d’usuaris.
Altres informacions són:
- S’està negociant un contracte de subministrament de Nitrogen líquid amb l’empresa
“Carburos metálicos”.
- El mes de maig s’instal·larà el sistema de neveres de productes Roche a la planta -2 de
l’edifici annex; properament s’enviarà la informació a tota la Facultat.
- Anunci Facultat BKC a Nature Jobs, sortirà publicat ara, en relació a l’especial sobre
Catalunya http://www.nature.com/naturejobs/2011/110331/full/nj0336.html
- Visita realitzada al Campus Torribera amb una valoració positiva; es suggereix la
possibilitat de muntar una unitat de fitopatologia, i s’acorda fer una propera reunió amb
el vicerector per seguir treballant el tema.
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- El PDA recerca: explica com s’ha treballat i com s’està treballant amb els números
exposats al quadre de la diapositiva, considerant les dades del GREC i recordant que
s’obtenen de l’oficina de gestió de la recerca.
Secretària de Facultat Dra. M. López:
Informa que en reunió de CDCG es va debatre sobre dos temes pendents:
(1)Criteris d’excel·lència dels programes de doctorat i (2)Model d’escola/es de doctorat.
Explica les diferents possibilitats de models d’escoles de doctorat i l’opció de la
vicerectora que, en un principi, es decanta per la creació d’una única escola amb vàries
subescoles. També indica que la seva creació depèn de: el Real Decreto (deixa llibertat
a les universitats), els estatuts de la UB (no en diuen res al respecte) i les directrius
pròpies de cada govern autònom. A continuació informa dels següents temes:
- Reunió amb els Drs. A. Tauler i T. Mampel (programa doctorat Biomedicina)
sol·licitant el recolzament del Degà de la Facultat per a continuar assistint com a
convidats a les reunions de la CDCG.
- Gemma Figueras, doctoranda de la nostra Facultat, ha estat seleccionada per a
representar a la UB en la propera summer school que organitzarà la LERU aquest estiu i
que es celebrarà a Londres.
- Presentació oficial del II Pla d’Igualtat de la UB a l’edifici històric.
4. Estat de desenvolupament dels practicum i dels TFG de 4rt any:
Durant els mesos de gener i febrer s’han celebrat a la Facultat dues jornades amb
entitats i empreses per informar dels pràcticum i TFG, organitzades juntament amb el
servei d’informàtica, per a la recollida de propostes dels diferents grups (Facultat i
entitats/empreses). En aquests moments hi ha: 117 propostes de grups de recerca de la
Facultat, 115 d’entitats i 92 d’Erasmus (modalitat 3). El Dr. F. Oliva i la Dr. C. Palacin
són els coordinadors per les modalitats 1 i 2, als quals s’agraeix la seva disponibilitat.
Respecte les propostes de les entitats, caldrà analitzar i clarificar la feina a realitzar,
dubtes que puguin sorgir, etc. Entre abril i maig es prepararà la publicitat de les
propostes, i es lligarà amb el GIGA i els expedients dels alumnes. Les hores de
dedicació per les tutories i pressuposts pels grups dependrà del que proposi el Rectorat;
sense ser optimista, la posició de cada professor i cada departament quedarà
comptabilitzada en els nostres arxius i serà enviada als vicerectors corresponents per
que es tingui en compte en els pressuposts i les necessitats docents del curs proper.
- El Dr. G. Llorente explica la informació que presenta en la diapositiva, pel que fa a:
nombre de practicum oferts per departaments, distribució i nombre de graus ofertats a
diferents practicum. Tot seguit s’obre un torn de preguntes respecte aquest tema:
- Dr. Haldun: demana que la informació dels grups de recerca arribi als departaments.
- Dra. Carbó: demana quina estratègia de publicitat te la modalitat 4 i què passa si algun
alumne no encaixa: el Degà respon que s’hi esta treballant.
- Dr. Sabaté: demana si encara esta obert l’aplicatiu; el Degà responen que si, però que
es generarà un nou avís des del deganat a tot el personal de la Facultat.
5. Aprovació de les propostes de millora dels informes de seguiment del grau de
Biologia i del màster de Neurociències:
El Dr. G. Llorente exposa en pantalla el quadre corresponent al Grau de Biologia; com
a aspectes a millorar, destaca el perfil de la procedència de l’estudiant de batxillerat, la
informació a la pàgina web i fomentar la participació dels alumnes en les enquestes.
La Dra. S. Balcells comenta que, pel que fa al màster de Neurociències, s’estan
incorporant la informació i els continguts a la pàgina web (plans d’estudis de les
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assignatures, suport de becaris i millores a la matricula). Aquestes propostes s’aproven
per assentiment de tots els assistents.
6. Proposta de la Facultat de Biologia dels nomenaments de doctors Honoris
Causa:
- Dr. Robert H. Purcell, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIH,
Bethesda, USA [Proposat per la Dra. Gironés, Dpt. Microbiologia]
http://www.niaid.nih.gov/dir/labs/lid/purcell.htm i Dr. Alfred L. Goldberg, Harvard
Medical School, Boston, USA [Proposat pel Dr. Argilés, Dpt. Bioquímica i Biologia
Molecular] http://cellbio.med.harvard.edu/faculty/goldberg/. La Facultat prioritza el Dr.
Purcell pels vincles que te amb la UB.
A continuació s’inicia un torn d’intervencions i el Degà dóna la paraula a:
- C. Fernández: Presenta unes propostes (amb el vist i plau de la vicerectora
d’estudiants) per a fomentar la participació de l’alumnat als òrgans de govern de la
facultat, fent referència al “Estatuto del estudiante universitario” i a la creació del
consell d’estudiants. També exposa dos eixos de treball:
1- Alumnes de 1r i 2n curs de grau, nous, predisposats a implicar-se en temes
universitaris.
2- Activitats reconegudes amb crèdits.
Dur a terme aquestes activitats per diferents vies: oral, telemàtica i escrita (el 1r dia a
classe, membres del consell de l’alumnat presentarien, i jornades de presentació al juny
als alumnes nous; incloure la informació essencial a la carpeta alumne i que les
biblioteques del CRAI en tinguin còpia dels documents que regulen la normativa de la
UB; donar d’alta a tots els estudiants al campus virtual, amb accés a la guia
d’estudiants).
- Dr. F. Villarroya: exposa el seu desacord en que s’eliminin les comissions d’usuaris
als serveis cientific-tècnics; la Dra. Gitalt hi esta d’acord i ho va exposar tant al
vicerector de recerca com al Dr. Seoane; ara el tema serà una petició de la JFB.
- Dra. R. Araujo agraeix la informació i pregunta on son els llindars de outputs i inputs?
Perquè la numeració és diferent entre humanitats i experimentals? La Dra. Giralt no ho
sap, però comenta que potser caldrà professorat pels departaments amb molta recerca.
- Dr. J. Lloberas: comenta que no hi esta d’acord, i que el fet d’haver departaments on la
recerca sigui quasi 0 podria haver dut a que ara es tractin totes les àrees per igual.
- Dr. X. Remesar demana com s’ arreglarà les diferències existents en el moment
d’indicar les hores invertides en els articles publicats, etc. La Dra. Giralt respon que les
diferències són molt grans, i es vol homogeneïtzar. El Dr. Hladun demana que se’ns
apliqui un factor de 3 perquè fem avaluació continuada.
- Dr. J. Lloberas: opina que la gestió duta a terme per la vicerectora és pèssima, i
planteja: perquè no poden haver 19 escoles de doctorat? perquè encara no tenim escola
doctorat quan s’està a punt de publicar una convocatòria de menció d’excel.lència?
Perquè ara no hi és el representant del programa de doctorat de biomedicina entre els
convidats a la CDCG? La Dra. López respon: que el model escola doctorat encara és un
tema obert, que la vicerectora farà reunions amb un grup de treball, que la vicerectora fa
una rotació entre els membres convidats a la CDCG i que el Degà va recolzar
personalment que pogués seguir assistint un membre de biomedicina com a convidat a
les reunions de la CDCG. El Dr. Lloberas diu que, entre d’altres, l’escola de doctorat de
Paris funciona molt bé, i el Degà li demana que ens faciliti aquesta informació.
- Dr. A. Blanc, pregunta perquè s’han de retallar 50 màsters, per raons econòmiques?
- Dr. X. Remesar: demana perquè la creació d’escoles de doctorat depèn de la
Generalitat.
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- Dr. M. Salicrú: felicita la iniciativa dels estudiants d’incorporar-se a la vida
universitària, i pregunta perquè no poden entrar al campus virtual? Sembla ser una
dificultat de capacitat del servidor.
- Dra. R. Araujo: Demana què passarà amb els acreditats.
- El Degà respon que tot i tenir contractes urgents que s’acaben ara, no se sap res de les
acreditacions des del desembre, però que el vicerector intenta arribar a una postura que
s’aprovi, i que el proper divendres es portarà a Consell de Govern el document PDA
amb les nostres propostes. També respon al Dr. Hladun que la possible aplicació d’un
factor 3 per fer avaluació continuada encara esta obert, i que ho transmetrà al Rector,
alhora que demana es revisin correctament les bosses per facultat, les bosses per consell
estudis i les bosses per departaments. També respon al Dr. Blanch que s’estan acostant
les postures entre el vicerectorat i la Generalitat, i remarca la necessitat de ser prudents,
ja que la situació econòmica és realment molt greu; demana que ajustem el deute tant
com puguem. A la Facultat tenim els números fets, el GRAD omplert, el GREC omplert
i tots els deures fets; quan arribi el moment, nosaltres sempre ho podrem justificar. En
resposta al Dr. Toja, el Degà informa que la realització del laboratori de química de la
2º planta ha estat molt laboriosa, i que no oblida a la unitat d’Antropologia. Respecte al
tema assegurances i franquícies quan hi ha robatoris, comenta que el cost del que roben
ha de ser molt car perquè compensi la franquícia i es reitera en les recomanacions
d’extremar la vigilància per part de tothom.
- Dr. A. Blanch: agraeix la feina del Degà, però agrairia que qui governa facin les coses
ben fetes, ara tenim una oportunitat única de fer pressió a la UB.
- Dr. M. Salicrú: fa una reflexió en la que remarca la greu situació de la societat, en
tancar hospitals, etc, situacions excepcionals a les que cal fer front, i concretament a
nivell del sistema universitari català. Quin paper te la UB en aquesta societat en la que
estem perdent llocs de treball? Hem d’esperar que les coses millorin quan es preveu que
les coses aniran a pitjor en 2-3 anys encara? A l’equip de govern actual, que retalla el
capítol I, convé demanar-li increments de sous? Convé parar-se? O es que sobra gent?
El Degà està totalment d’acord amb aquestes reflexions, i creu que s’esta fent el que es
pot.
7. Aprovació nous coordinadors de màsters:
S’aprova els nomenaments del Dr. A. Gómez i la Dra. G. Marfany com a nous
coordinadors dels màsters de Biodiversitat i de Biologia del Desenvolupament i
Genètica, respectivament.
8. Afers tràmit: No n’hi ha.
9. Torn obert de paraules
- O. Vergara: demana perquè es permet que es difongui un llibre religiós anomenat
‘Life’? la Dra. M. Aguadé, comenta que el dia que feien la campanya “jo marco el
ritme”, en feien el repartiment del llibre a la vorera de la Av. Diagonal, tocant a la reixa
d’entrada de la Facultat. El Degà demana que si teniu algun llibre que li facin arribar i
que es notificarà als responsables que no això no es torni a repetir.
- Quina opinió te l’equip deganal que hi hagi una capella a la Fac. Econòmiques? El
Degà respon que hi havia un antic compromís per part del Rector amb el bisbat de
Barcelona per poder utilitzar l’antiga capella d’aquesta Facultat.
- Dr. Miñarro: pegunta si es podria fer un twiter. El Dr. Llorente respon que hi ha certes
reticències; però el que si hi ha és un compromís de renovar les pagines web.
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- N. Mata: demana si realment sortiran ofertades 92 places d’Erasmus; també es queixa
de la poca antelació (1 setmana) amb que convoquem les juntes facultat. El Degà diu
que se’l enviarà una nota informativa amb més antelació, indicant el dia previst de Junta
de Facultat. Insisteix en la possibilitat de tenir twiter per facilitar la participació dels
alumnes. Finalment, demana si podrien entrar en la junta persones externes, experts del
mon empresarials.
- M. Cuso: informa que l’empresa del bar ja no disposa de contenidors selectius, que
Ray Center hauria de tenir paper reciclat i que caldria fer un estudi de sostenibilitat de
tot l’edifici Margalef.
- O. Vergara: demana poder alleugerar les aules d’ordinadors de l’edifici Margalef.
El Degà respon per ordre: no disposa de tota la informació d’Erasmus, però la Facultat
te molta petició de beques.
- Dr. J. Lloberas: opina que es una vergonya que la Generalitat pagui 600 euros als
estudiants andalusos i als catalans 200 i que els alumnes han de fer la queixa a la
Generalitat. Pregunta quin sistema volem: democràtic, “dedocratic”....? El Degà respon
que dependrà de qui hagi en aquell moment a la JFB; en tot cas hi ha un Consell
Assessor que a petició nostra sempre ens ha aconsellat en temes concrets, però tot això
haurà de passar per l’aprovació de les lleis corresponents. Respecte a la sostenibilitat, el
Dr. J. Serra n’és el responsable i la Dra. R. Gironés n’està implicada en aquests temes,
per tant ella ens podrà informar al respecte. Respecte les aules d’ordinadors, la Dra.
Balcells i el Dr. Llorente informen que aquest any ha estat un calvari fer que tot lligués,
sobre tot les aules 1 i 2, i que amb les aules virtuals veurem quines possibilitats hi ha.
- Dr. M. Salicrú: aclareix que governança vol dir estructura i funcionament, i que ara per
ara s’està fent el que es pot amb el pressupost que hi ha.
- Sr. J.J. Alfonso: explica que les llums nocturnes que no son comunes es tanquen i que
es farà un estudi per a la seva optimització.
- Dr. Hladun: opina que caldria tancar els llums dels passadissos; el Degà respon que
sortiria més car. També dubte del paper reciclat, ja que per fer-ne s’utilitza molt de clor.
- Dra. R. Gironés: Informa que la comissió de sostenibilitat hi esta treballant molt en el
tema, i que esta fent estudis d’utilització de recursos naturals.
- Dr. X. Remesar, demana fer juntes mes sovint perquè no s’allarguin tant.
Sense més temes a tractar, el Degà aixeca la sessió a les 14:10h 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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