ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT

Sessió núm.: 02/11
Data: 13.07.2011
Hora: 9.30h
Lloc: Aula 18
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
M. Blas
E. Bosch
M. Busquets
M. Calvo
J. Casado
R. Gironés
M. Gorris
P. Lafuente
M. Llobera

J. Lloberas
D. López
P. Moral
C. Palacín
I. Pons
J. Pretus
M. Salicrú
J. Sancho
D. Toja
G. Viscor
M. López (com a Secretària)

Hi assisteixen com a convidats: T. Pañell, A. Miñarro, X. Remesar, R. Iglesias, E.
Canela, J. Pérez, D. Grinberg, M. Durfort, J.J. Alfonso.
Han excusat la seva absència: A. Blanch, N. Hladun, M. Soley.
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Informe del Degà, amb la intervenció del Dr. Gonzalo Bernardos, Vicerector
d’Economia de la Universitat de Barcelona.
3. Informe dels vicedegans i responsables de les àrees: acadèmica, postgrau,
recerca i doctorat.
4. Aprovació dels nous coordinadors de màsters oficials.
5. Aprovació de la programació de màsters universitaris per a 2012-13 a la Facultat
de Biologia
6. Afers de tràmit.
7. 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 13 d’abril de 2011
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2.- Informe de Degà:
- Lamenta el sobtat traspàs d’Albert Domènech, alumne del Grau de Ciències
Biomèdiques.
- Felicita al Dr. A. Zorzano del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular,
guardonat amb el Premi Alberto Sols d'Investigació bàsica Sènior. També felicita als
alumnes de la Facultat de Biologia guardonats amb els Premis Emprenedoria UB 2011
(organitzats conjuntament per la Universitat de Barcelona i el Ministeri d'Educació),
amb dos projectes guanyadors: Biotransformació de residus oliosos, per Darío Vázquez,
Kevin Ponce i Vincenzo de Rocchis (Grau de Biotecnologia) i Formes Naturals,
www.formasnaturales.com, per David Rajadel, Carlos Llusà i Naiha Barbería
(Llicenciatura de Biologia).
- Personal: PDI, alumant i PAS
S’ha fet un seguiment del PDA del curs 2010/11 dels departaments i s’han sol·licitat les
renovacions dels contractes que els departaments han demanat; la gran majoria han estat
renovats tot i que en alguns casos, s’ha ajustat la dedicació del contracte a la previsió de
docència pel curs proper deixant clar que, si augmenta la càrrega docent, es sol·licitarà
el corresponent augment de força docent. Respecte al PDA, s’han trobat algunes errades
en el seu ompliment que pel curs proper s’ha de mirar de no repetir, i recorda un cop
més la importància d’omplir bé el GRAD i el GREC.
- Alumnes: El mes de Maig es va celebrar la Biofesta, molt concorreguda i sense
incidents, però amb beneficis econòmics mínims pel cost del lloguer de l’empresa de
catering. Hi ha propostes del professorat per que la Biofesta es faci coincidir amb altres
dates que no afectin l’activitat acadèmica normal de la Facultat.
- Trobada Vicerectora Dra. G. Fonrodona-estudiants de la Facultat, el 17 de maig amb
força participació i propostes sobre aspectes acadèmics, com l’avaluació continuada.
- Ocupació de la Biblioteca per part d’alumnes de la Facultat el mes de juny, mantenintla oberta les 24 h. Tot i l’intent que tingués la mínima afectació sobre el normal
funcionament del servei, alumnes externs a la facultat van pintar parets i terre, sense
més incidents. En aquest sentit, el Degà agraeix al personal de la biblioteca i al personal
de seguretat la seva actitud constructiva.
- Manifest de l'alumnat representant dels Graus de la Facultat, el 17 de juny, amb dos
punts concrets: l'avaluació continuada i calendari del curs 2011-12. En quant al primer,
hi ha una comissió de la UB, formada per professorat, alumnes i PAS, que està
preparant una proposta. En quant al segon, s’estudiaran les propostes i la possibilitat
d'aplicar-les el proper curs.
- Pressupostos dels departaments: sense novetats, de manera que es queda amb la
retallada del 10% i el no ingrés de la productivitat.
- Convocatòria BKC 2010 i 2011: resolució i nova convocatòria: partida de 17.500 €
per adquirir clickers, canons interactius i tableta de l’Aula Magna; s’esta negociant amb
l’empresa proveïdora. En la següent convocatòria hi haurà recursos pel projecte de
laboratori de pràctiques virtual i per ampliar la dotació en noves tecnologies.
- Servei de Fotocòpies: El servei manifesta la seva preocupació per la disminución de
material docent que el professorat deixa per fotocopiar. La situació econòmica és greu i
el Degà fa una reflexió per a que no s’arribi al tancament del servei.
- Obres: Lamenta el retard en les obres per motius econòmics i per la manca d’acord
amb la Generalitat en l’aprovació del PIU. Ara s’està acabant la penúltima fase de la
sisena planta, però no sap quan es continuarà amb les de la cinquena. El magatzem de
residus ha quedat paralitzat per l’aparició d’un baixant important i la necessitat de la
seva redistribució. Les obres d’Estadística han sofert un nou enlentiment pel mateix
motiu, s’espera reprendre-les en començar el proper curs. S’ha gestionat reparacions
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diverses, així com els degoters de l’aula 22, per reconvertir-la en aula d’informàtica
degut a l’alta demanda.
- Actes realitzats a la Facultat, el Degà agraeix el treball fet per tothom. Comenta la
Jornada d’Avaluacio Continuada d’ahir, de la que ja se’n ha fet un document que es
revisara i es presentarà a la propera Junta per a aplicar-lo el proper curs.
El Degà obre un torn de paraules em el que intervenen:
- Dr. Rama: comenta que hi ha molts inputs de dalt abaix i pocs d’abaix a dalt.
Demana que ha passat amb el sicub? Perque desapareix la 2º convocatòria? Se li
respon que la 2º convocatoria ve de la pròpia normativa i es recomana mirar el
document que el vicedegà va elaborar ahir despres de la jornada).
- Dr. Lucena: Demana si se’ ns enviara les llistes de Tutories als departaments. El
Degà respon que gràcies a la feina del Dr. Oliva i la Dra. Palacín les dades que
faltaven ja estan incorporades i que el director del departament rebra les llistes.
Comenta que a vegades s’apunten les hores dels examens en els plans docents i
demana que ningu les posi. També demana al Degà que es miri els contractes dels
associats, ja que no és el mateix signar-los el maig que el setembre, el qual li respon
que ho mirarà.
- Dra. Durfort: exposa que els professors jubilats i prejubilats han donat lloc a uns
reforços molt minims que no permeten assumir les feines que toca fer. El Degà li
dona la raó, i espera que quan passin aquests temps de tanta instabilitat es recuperi el
seny. També demana que qui faci la web de recerca hi entengui del tema, perque es
fa dificil trobar segons quina informació. Nosaltres vam sugerir-ho a 2 empreses que
ja han fet webs a departaments de la facultat (Genetica i Microbiologia). El Dr.
Bernardos, que s’incorpora ara a la Junta, li dóna la raó i li respon que ja al
departament de comunicació de la UB hi ha gent que no tenia ni idea de fer la feina.
Diu que és un tema que heredem ja de fa tres anys, i que ja ha gastat més de 4
milions d’euros en el saap; igualment, comenta que no pot ser que la UB sigui la
pitjor universitat en tema de xarxes socials. La Dra. Durfort renuncia a les altres
preguntes per la manca de temps i s’acorda parlar-ne despres. Altres questions que
planteja són: Quin aventatge te crear una escola de doctorat? Li sap greu que els
estudiants ocupessin la biblioteca. Es preveu que al setembre hi haura una altra
tancada, pel previsible augment de les taxes. Respecte les làmpades dels canons,
exposa que caldria un registre d’hores de funcionament, perque no es veuen be les
tesis. També planteja que devant la recomanació donada des de la facultat de penjar
tots els materials al campus és normal que el servei de fotocopies vagin a menys.
Finalment demana si les persones que han entrat a secretaria son fixes, i el Degà
respon que si.
- Dra. T. Mampel: pregunta com està el tema dels màsters interuniversataris. El
Degà respon que cal fer les comissions i les propostes adients, parlant amb qui
calgui; la Dra. Balcells diu que ha de ser un acord entre les facultats implicades i
que si cal dirigir-se a la facultat de medicina per deixar clara una manera de
procedir, fer-ho.
- Dr. M. Salicru: demana quina és la situació després dels concursos de tresllats. La
Sra. E. Bosch respon que algunes places s’han perdut, pero hi ha el compromis de
cobrir-les. En alguns departaments la situacio és greu perque falta la propia gestora
departamental. Igual succeeix a la secretaria d’estudiants amb el doctorat, però
dema torna la Sra. Ana Oller. Al respecte, en el Consell de Govern el Rector va
encarregar al Dr. Canela que fés una proposta de pressupostos pels departaments, i
tot seguit es disculpa perque ha d’assistir a la Junta de Governança.
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Intervenció del Vicerector Dr. Bernardos: Anuncia que hi haura menys diners pels
departaments properament. El vicerector proposa fer un canvi tècnic i estructural,
pensant en 2 persones: el Dr. Enric Canela i la Sra. Dolors Baena. També parla del
complement de productivitat. Respecte als màsters, hi ha problemes amb les
assignatures de molts pocs alumnes; per a millorar la comercialitzacio dels màsters
proposa que tinguin un compte i alla vagin les inscripcions i veure quants preinscrits hi
ha, abans de per decidir que es fara i que aquest sera el criteri que imposara la
Generalitat.
Exposa una presentació en pwpoint on es veu que hem perdut 20 milions euros i explica
com a la UB s’ha fet les sobreestimacions i els deutes. Esta d’acord que tenim una
retallada molt superior al 10%, i que la Generalitat no ens tracta gens be. Però tambe diu
que si li fan triar: o deficit o mantenir persones, triara mantenir persones. La Generalitat
ens deu 73,5 milions d’euros, que és el nostre dèficit acumulat. Ell insisteix que la UB
no te deute, no deu diners a ningu, a cap entitat; el que si té és dèficit acumulat, que és
la suma de tots els anys que s’ha gastat més del que s’ha ingressat i que ve sufragat pels
ingressos dels projectes de recerca. Diu també que ara tenim una excel.lent relacio amb
la Generalitat, en comparació amb la que teniem amb el tripartit, i que amb BCN 080
entrem en un aspecte de lloguer d’espais, degut l’important impacte de la industria i de
la moda. En definitiva, no creu arribar als 20 milions d’euros de defict i dóna un
missatge de tranquilitat pel que fa al que ens deu la Generalitat, doncs és prácticament el
que tenim de deficit acumulat. Segons ell, farem un ajustament a 4 anys, i mica en mica
ens anirem adapatant per a arribar a un dèficit 0.
El Degà repren l’acta de la Junta de Facultat d’ara fa 1 any i posa el càrrec de Degà a
disposicio de la Junta, a lo que els membres assistents somriuen. Seguidament dóna la
paraula al Dr. Bernardos, que diu no haver pogut fer res perque la Generalitat no li ha
donat els diners. Com a novetat, comenta que el banc de Santander finançara el
magatzem residus; també comenta que abans aquests diners anaven a l’edific Hèlix del
Parc Cientific, i que el Degà i la Sra. E. Bosch sabian que els diners hi eren, pero van
volar. Ell creu que, si no totes les obres, al menys es faran les més significatives, per la
persistència del nostre Degà. També informa que a partir d’ara s’estalviaran molts
diners de l’edific al c/Córcega (Relacions laborals, facultat Dret) perque ho traslladen.
Com a reflexio de la situacio economica actual del pais, comenta que segons la
Generalitat el 50% de personal de profesorat esta en estat precari, que la universitat de
Girona fa fora a 800 persones, que la UAB fa uns ajustos brutals i que potser algun dia
caldra sortir de la zona euro.
A continuació s’obre un torn de paraules:
- Dr. Lloberes: com a coordinador de màster, exposa que ingressa uns 64000 euros cada
curs de les matricules i que rep un 30% tan sols; es queixa del canvi de criteris de
finançaments, es queixa de com estan anant les directrius i pregunta on va a parar el
65% del seu máster que es menja la UB, ja que ell no cubreix despeses intentant
mantenir la qualitat del master. També demana perque tenen aquest proces tant
denigrant de verificacio i si el mateix s’aplica als mastres del IL3. Li agradaria saber si
te possibilitats de denuncia davant la llei el fet que un conseller no cumpleixi amb els
pressupostos publics. El vicerector li respon que ell creu que el que falla son els costos
indirectes. També li diu que el tema de màsters no esta regulat. Ell te la informació que
en el futur els màsters depedran de cada facultat. Ell voldria que hi hagues un compta i
poder saber els ingressos i les espeses, i que ra estan fent l’odenacio dels masters, que
abans no es feia. També li diu que no li pot donar més diners i que s’ha d’acustumar a
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treballar amb els diners que te, però li dona rao en que han esta canviat de criteris per a
financar els masters. Ell pensa que el Dr. Rosello donara criteris clars. El Dr. Lloberas
diu que si no generem un diferencial pels màsters experimentals no podrem arribar a
obtenir els ingressos suficients
- Dra. Palacín exposa que: a) les pràctiques del màster de CC del Mar s’han de fer al
mar, amb el vaixell que surt a la plana web de la UB.
b) no es questioni l’asssignatura optativa del master de Biodiversitat amb 14 alumnes,
perque es bàsica i essencial.
c) les decisions politques respectin el que digui la comissió tècnica on esta el Dr.
Canela, perque sino no serveix de res.
d) sembla que es vulgui gestionar la UB com si fos una empresa i que no som una
empresa. El vicerector li fa la pregunta de si li semblaria be que retallés el sou als seus
companys, doncs ell creu que despres de les eleccions es possible que ens quedem
sense la paga extra, i es reitera en que no hi ha diners en lloc i que tenim assegurades
retallades en els propers 4 anys. També diu que, com que es fara menys màsters, els que
quedin podrien tenir més diners. El vicerector diu que aixo no es el principal problema
de la facultat de biologia, però si en altres facultats.
- El Dr. Rama i el Dr. Lloberes demanen al vicerector que faci aquesta retallada a les
facultats que faci falta d’una vegada. Ell diu a la dra. Palacín que no es que li hagin tret
els diners sino que se li ha retingut; pero es mirara un per un cada cas concret.
- Dr. M.Salicru: esta d’acord que la realitat es crua, i pregunta quin és el full de ruta per
a sortir d’aquesta situacio: el capítol I? les altres universitats els ha tocat el mateix que a
nosaltres. El vicerector opina que a la UB li retallen més que a IL3 i a la Pompeu, i creu
que el futur es preocupant pensant en com estabilitzar la gent jove.
- Dra. Durfort: remarca que sempre hi ha hagut voluntarisme. Tambe diu que hi ha
adaptacions dels departaments de l’edifici Margalef que clamen al cel. Celebra que el
vicerector tingui bones impressions amb el govern de la generalitat, perque des de la
epoce de’n Badia Margarit, ella sempre ha dit que la univesitat mai ha esta ben tractada
i dubte que el Dr. Rosello pugui fer miracles. El vicerector esta a l’espera de poder
destinar diners del parc cientific a fer alguna obra necesaria, treure diners del subsol si
cal. La Dra. Durfort li fa la rcomanacio de no llegir el llibre “deixeu la universitat”
durant l’estiu, millor fer-ho al setembre. El vicerector s’acomiada de la Junta.
3. Informe dels vicedegans i responsables de les àrees: acadèmica, postgrau,
recerca i doctorat:
Vicedegà de l’Àrea Acadèmica de Graus, Dr. G. Llorente
- En reunió de la Comissió Acadèmica de Consell de Govern (8.06.2011) es va tractar el
tema de la segona convocatòria. La UB aposta per una sola convocatòria desenvolupant
l'avaluació continua amb una segona oportunitat dins d'una única convocatòria; en
aquest sentit hi ha establerta una Comissió de la UB que està preparant una proposta.
- La modificació de la normativa de permanència encara no està presentada, però hi ha
una comissió treballant el tema i que abans de finals d'estiu estigui enllestida. La
normativa del treball fi de Grau de la UB ja està aprovada; 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 del treball fi de Màster encara no està
aprovada. Les normatives de reconeixement de crèdits, així com els criteris
complementaris de reconeixement, ja estan aprovades.
- Aprovat ahir el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya; cada assignatura
suspesa per primera vegada augmenta en 1,5 i la segona en 3. Les Universitats catalanes
van a la part alta de la forquilla de preus. Per Graus s’ha decidit anar al màxim de la
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forquilla 7.6% de pujada (entre 60 i 100 € d’increment total a l’any). Per mitigar, s’ha
convocat beques de la Generalitat (ho farà amb els diners excedents recaptats).
- Properament estaran disponibles els nous convenis de pràctiques externes, internes, i
de masters. Tots els alumnes de PI, PII, i TFG já estan colocats. Felicitem al servei
d’informatica; la darrera setmana juliol es comunicara a les entitats qui sera el tutor de
la facultat. Al setembe s’obrira de nou pels alumnes que ja han assolit els credits
necessaris.
- Finalment, el vicedegà explica el Procés d'assignació Practicum I, Practicum II i
Treball Fi de Grau:
- Entre grups UB i entitats externes, més de 300 places ofertades.
- Alumnes amb projecte de grup UB pre-assignat: 23.
- Alumnes que han presentat propostes de projectes externs: 15.
- Del 2 al 14 de juny va estar oberta la inscripción (via web) dels alumnes als projectes.
- Assignació dels alumnes en base a nota mitjana de l'expedient, crèdits superats i
adequació a les especificitats de la plaça. Es comunica als alumnes el projecte assignat
el 30 de juny. En total, hi ha uns 140 alumnes que faran pràcticums aquest curs vinent
(sense comptar Erasmus, que són 52).
- El 5-6 de juliol: es comunica als tutors de projectes l'alumne/a.
- El 7 de juliol: es faciliten als alumnes les dades de contacte dels tutors.
- Finals de juliol: comunicar a les entitats externes qui serà el tutor UB i enviament a
tots els tutors d'un document per a l'avaluació dels practicum.
- Setembre: segona inscripció als practicum dels alumnes de grau que ho desitgin.
També s'oferiran els projectes d'entitats externes que no hagin estat assignats a alumnes
de llicenciatura, sempre i quan l'entitat decideixi mantenir l'oferta.
Vicedegana de l’Àrea Acadèmica de Postgraus, Dra. S. Balcells
-Pressupost màsters oficials, curs 10-11 :
La facultat ha rebut (08.04.2011) l’ultim ingrés; del total rebut (338.296,97 €) s’ha
apartat 8.000 i hi ha 15.000 de retenció per part del vicerectorat. Se n’han repartit
314.000, segons els crèdits matriculats i també l’històric de pressupostos de cada
màster. Enguany les partides romanen disponibles fins a final d’any. Pel que fa al curs
2011-12, el vicerectorat acadèmic ha creat una comissió de treball per trobar criteris de
distribució de recursos pels màsters universitaris UB. Hi ha moltes diferències entre
màsters i entre facultats i és difícil unificar criteris, però tot i que no hi ha res concret
pel curs 2011-12, es vol passar a un sistema de pressupost per any natural.
- Aspectes de gestió: S’adjudiquen 3 beques de col·laboració amb coordinadors de
màsters (Eulàlia Martínez, Sandra Garcés i Estíbaliz Palma, 1 beca de col·laboració amb
secretaria (Toni Moreno) i 1 beca de col·laboració amb l’ORI. S’han adjudicat aules de
teoria i d’informàtica per a màsters i es remarca la necessitat de consignar tot l’encàrreg
docent al GRAD; d’aquest en deriven: 1 el programa GIGA de matrícula; 2 la gestió
transparent d’espais; 3 el còmput de càrrega docent dels professors; 4 la visualització
uniforme i actualitzada de plans docents a la web i al campus virtual; 5 l’organització de
les enquestes de satisfacció dels estudiants. S’ha fet el primer període d’acceptacions
d’alumnes als màsters.
- Decret de preus, curs 11-12 (CACG, 01.07.2011): Informa que el preu del crèdit
incrementa un 3,6% i ara és de 31,42 €, més 70 euros pel concepte de suport a
l’aprenentgate, no 14 com abans. Els estrangers enguany paguen igual que els d’aquí.
De cara al curs 12-13 se’n parlarà amb temps. Altres universitats s’han acollit a la
possibilitat esmentada en el decret de pujar fins un 30% el preu d’aquells màsters que es
considerin especialment costosos. La UB aprova en Consell Social els preus dels
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màsters. Doctorat: 149 € per lectura de tesi (pagament únic), la matricula 381 €. Les
successives matrícules augmenten (segona x 1,5 i seguents x 3); segona carrera: recarrec
del 40%; els alumnes que tinguin beques han de pagar a priori i després se’ls retornarà.
- Mapa de màsters universitaris, curs 2012-13
Des del VR s’està treballant intensament el mapa de màsters UB 12-13. La gran majoria
de màsters UB són previs al 2009-10 i cal acreditar-los aquest any (l’acreditació és una
revalida cada X anys). La recomanació del VR és portar-los a verificar, i no a acreditar.
La verificació és un “començar de nou” (s’extingeix el titol antic i se’l substitueix, amb
totes les millores i les adaptacions, a les normatives actuals). Es un repte i una tasca
ingent, pero les acreditacions no estan gens garantides i el veredicte de l’AQU pot ser:
enviar a verificar. El Vicerector ha reescrit la normativa per programar, organitzar i fer
plans d’estudis de màsters, els quals s’han d’aprovar en els centres i després en CACG;
cada any, cada centre ha de “programar” la seva oferta de titols i s’ha d’aprovar per
comissió acadèmica i per junta de facultat. L’equip deganal ha entrevistat cada
coordinador de màster i s’ha vist que tot i que estan molt bé, són millorables. A
continuació exposa la situació de cada un dels màsters i informa que el deganat proposa
elevar a CACG la programació de tots aquests màsters per a 12-13, tot presentant les
taules 1 i 2 enviades per Gestió Acadèmica a la Facultat, amb l’encàrrec d’omplir-les i
aprovar-les en Junta de Facultat.
També informa que en la darrera reunió de la comissió de postgrau (05.07.2011) es van
aprovar els nous coordinadors dels màsters de CCMar i de Biologia del
Desenvolupament i Genètica (Jordi Flos i Francesc Cebrià, respectivament) i cal
aprovar-los en Junta de Facultat. Finalment, informa que cal aprovar la programació de
màsters pel curs 2012-13 a la Facultat de Biologia.
Vicedegana de l'Àrea de Recerca, Dra. M. Giralt
- Informa sobre les Places Ramón y Cajal de la UB 2011 i de les 3 places assignades a
la Facultat Biologia: 1) Biologia Fonamental i de Sistemes: el Dpt. de Genètica està
negociant amb dos candidats; 2) Biologia Vegetal, Animal i Ecologia: s’incorpora la
Dra. Cristina Linares al Dpt. Ecologia; 3) Ciència i Tecnologia dels Aliments: sense
candidats. El Dpt. Biologia Animal i el Dpt. Ecologia tindrien la possibilitat
d’incorporar una altra candidata, per la qual cosa l’equip deganal està negociant amb el
Vicerectorat la possibilitat d’incorporar més Ramón y Cajal. Pel que fa a la Comissió de
Recerca Consell de Govern, no s’ha celebrat cap reunió de la mateixa des de l’anterior
Junta de Facultat.
- Hivernacles Torribera: El 02.06.2011 hi va haver Reunió al Vicerectorat de Recerca
amb l’assistència de part de l’equip deganal, l’administradora de Centre Biologia i els
responsables científic i tècnic del Servei de Camps Experimentals: el Dr. Salvador
Nogués i el Sr. Ricardo Simonneau, respectivament. S’acorda la incorporació dels
hivernacles del campus de Torribera al Servei Camps Experimentals de la Facultat de
Biologia. El Vicerector acorda proporcionar un tècnic tipus 4 i fer-se càrrec de les
despeses corrents de llum, aigua i seguretat de les instal·lacions.
- Comissió Recerca de la Facultat Biologia
El 29.04.2011 es va resoldre 1a convocatòria dels Ajuts Recerca 2011.
- S’està negociant amb el Consell Social UB la dotació d’un pressupost específic per a
fer una web Recerca de la Facultat Biologia; tambe hi ha l’oferta de poder reunir-nos
amb patronals d’empreses alimentaries de diferents sectors per a poder derivar alumnes
a fer el TFG, però la Dra. Durfort pregunta quan canvien al president del Condell social.
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Secretària Facultat i responsable de Doctorat, Dra. M. López
Informa del contingut de les reunions del grup de treball de la CDCG i de la reunió de la
CDCG (9.05.2011, 1.06.2011 i 11.07.2011):
- Calendari d’implantació del R. Decret de Doctorat: el curs 202-13: Curs 2011-12: fer
les modificacions convenients als programes de doctorat. Alguns dels aspectes encara
pendents d’aclarir són: el reconeixement d’hores pel professor (30h/tesi defensada, a
implantar el proper curs), la carpeta virtual de les activitats de l’alumne i la data de
concessió del “Cum laude”. La vicerectora va insistir en potenciar les codireccions de
tesis, i evitar tenir en un programa de doctorat professorat que no estigui dirigint o hagi
dirigit tesis en un periode de 5 anys. També va comentar que hi haurà la participació d’
entitats externes en els programes de doctorat i que caldra fer convenis marc, convenis
“a la carta”, que el curs vinent s’haura de reduir el nº de programes de doctorat i que
els coordinadors dels programes mirin indexos d’eficacia en periodes de 3 anys (com nº
de tesis defensades/nº tesis inscrites). A partir de la informació demanada als
coordinadors dels programes de doctorat, la Vicerectora vol fer un document de mínims
i consensuat per tothom, amb el perfil òptim dels programes de doctorat.
- Existeiexen discrepàncies entre el Ministerio i la Generalitat respecte a que tots els
programes de doctorat puguin incloure’s dins l’escola de doctorat. Segons el Ministerio
no tots els programes de doctorat hi seran dins de l’escola de doctorat, ja que cal dues
condicions: (a) que obtinguin la menció cap a l’excel·lència i (b) tinguin suficient massa
crítica; en canvi, la Generalitat diu que dins l’escola de doctorat podrien ser-hi tots els
programes de doctorat. Afegeix que el curs 2011-12 caldra deixar fetes totes les
normatives internes, i haver pres totes les decisions mestres de cara al curs 2012-13.
- Situació actual dels programes de doctorat a la UB: informa que la vicerectora va
mostrar una presentació que sera enviada a tots els coordinadors de programes de
doctorat de la Facultat: recorda que tenim actualment 71 programes de doctorat a tota la
UB dels quals 46 van demanar la menció cap a l’excel·lència (14 en van obtenir informe
favorable) i 25 no: ara caldrà veure a quants la donen realment. Fetes les al·legacions,
sembla ser que el 90% han superat l’ANECA; de fet, de programes de CC
Experimentals, el 97 % han superat l’ANECA, i de CC Salut el 76%. Però amb la
concurrència competitiva del Ministerio, que s’aplicarà a les 5 branques establertes
(Arts/Humanitats, CC Socials i Jurídiques, CC Experimentals, CC Salut, Enginyeries)
les cifres poden variar, caldrà veura com queda la situació final.
- Escola de doctorat: comenta que des del vicerectorat es proposa la creació d’una
escola amb 4 branques: CC Socials i Juridiques, CC Experimentals, CC Salut, Arts i
Humanitats; també podria haver escoles intermèdies, per exemple lligades als campus
d’excel.lència, que en tot cas haurien de ser molt especifiques, com: Nanociències,
Biomedicina, Economia, sempre coordinades per la UB. Com a possible organització
interna de l’escola, la gestió acadèmica es faria al Pavello Rosa i l’oficina central estaria
al Palau de les Heures (Campus Mundet).
Administradora de Centre, Sra. Elisa Bosch:
- Informa que els concursos de trasllats i desplaçaments, han sigut com un rosari, amb
els sindicats i el Gerent. Comenta la deplorable forma d’actuar, respecte d’algunes
places; malgrat tot, ella segueix negociant insistenment. Els 5 contractes de reforç (no
derivats dels concurs de trasllat) s’han renovat fins el 30 desembre 2011. Reconeix que
en el torn de tarda al Punt informació hi ha molt poques persones i li sap greu pero no
ha pogut negociar més, tot i aixi ha aconseguit una plaça.
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- El SAP: ja esta tot volcat i ara cal comprovar que tota la informació estigui correcta;
d’altra banda, s’ha organitzat un suport diari a l’aula 5 d’informatica (gràcies a la Sra.
Imma Pons) per a rebre totes les consultes, tant de professorat com de PAS.
- Tancaments d’edifcis: tots els departaments han donat les llistes de persones que
vindran durant l’agost, per seguretat. Per part de l’empresa de neteja i de la de
mantiment, hi haura un reten de suport per a que qualsevol problema es pugui
solucionar.
- Gestor de cues: sistema per a evitar el caos del’any passat, amb doble funció:
organitzar la gestió administrativa i l’anunci d’informacio per a la Facultat. A
continuació intervé el Sr. Degà per aclarir que s’han seguit estrictament les instruccions
donades des de Gerència de la UB; tanmateix, vol deixar constància que la feina feta per
la Sra. E. Bosch ha estat excel.lent, mirant sempre que totes les necessitats de la casa es
mantinguessin cobertes.
4.-Aprovacio nous coordiandors de màsters
Aprovats per unanimitat.
5.- Aprovació de la programació de màsters universitaris per a 2012-13 a la
Facultat de Biologia
Aprovats per unanimitat.
6.- Afers de tramit
No n’hi ha
7.- Ton obert de paraules
La Sra. Teresa Pañell comenta que desprès de l’ocupacio aparentment tot esta normal,
però que esta fent un inventari.
La Dra. Durfort demana al Degà que cloni 10 vegades el darrer paragraf de l’acta de
juliol de 2010.

Sense més temes a tractar, el Degà aixeca la sessió a les 13:12h 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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