ACTA JUNTA FACULTAT
Sessió núm.: 03/10
Data: 15.12.2010
Hora: 10:00 hores
Lloc: Aula Magna
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
E. Bosch
A. Bosch
P. Bravo (alumne CUBA)
M. Busquets
J. Casado
M. Cuso (alumne CUBA)
R. Gironés
N. Hladun

D. López
M. Llobera
T. Mampel
C. Montaner (alumne CUBA)
N. Mata (alumne CUBA)
P. Moral
C. Palacín
E. Saló
M. Soley
D. Toja
O. Vergara (alumne CUBA)
B. Vidal (alumne CUBA)
F. Villarroya
G. Viscor
M. López (com a Secretària)

Hi assisteixen com a convidats:
T. Pañell, A. Miñarro, R. Rama, X. Remesar, R. Iglesias, C. Madrid, A. del Rio, E. Canela, M. López,
J.J. Alfonso, M. Durfort, D. Grinberg.
Han excusat la seva absència:
M. Salicrú, M. Blas, I. Pons, A. Arcas
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. Presentació projecte 4rt any.
5. Afers de tràmit.
6. Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova l’acta de la sessió anterior
2.- Informe del Degà
El Degà comença la sessió d’avui recordant i donant les condolences pels traspassos del Dr. Ramon
Vaquer, director departament i cap del servei de làmina prima de la Facultat de Geologia, i del Dr. Xavier
Font, cap estudis d’enginyeria de sistemes informàtics de la Facultat de Matemàtiques, així com els pares
i familiars del personal de la casa. D’altra banda felicita al Dr. Bech que s’incorpora a l‘Academia de
Ciències Mèdiques i a tots els professors que han rebut distincions, premis o han passat a formar part
d’acadèmies o institucions de prestigi.
Personal PDI, Places de Professorat: Agraeix al rectorat l’empenta que ha suposat treure la convocatòria
de 52 places de càtedres per a les persones acreditades, alhora que demana excuses personalment per
haver avisat a més gent de la que els tocava. Ens toquen dues: una del dept. de Fisiologia i Immunologia, i
l’altra del dept. d’Estadística. Es tanca el programa de prejubilacions del PDI als 60 anys,; a partir del
gener 2011 caldrà esperar als 65 anys. Es convoquen 5 places de postdoct; els criteris fonamentals són:
departaments que han tingut jubilacions/prejubilacions, o reconversions de places, com els Departaments
de Genètica, Bioquímica i Biologia Molecular, Fisiologia i Immunologia, Biologia Vegetal. Professors
agregats: hi ha hagut molt enrenou a tota la UB per que el vicerector va dir que no hi havia inconvenient
en reconvertir agregats Serra Hunter acreditats a titulars. Es van enviar 33 sol·licituds, cap d’aquesta
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Facultat, però el rectorat ho ha hagut d’aturar per recomanació del DIUE i ara cal esperar les directrius
procedents de l’equip del nou Govern.
Personal PAS: La dimissió del gerent Jordi Damià va enrederir els treballs de la RLT, però segons
notícies recents, s’està avançant amb el nou model. El Degà informa que s’ha explicat la situació crítica
en algunes de les nostres unitats a la vicerectora Panchon i que, en principi, es pensa que els contractes
pendents de renovació es renovaran. També fa esment del canvi del personal de tarda al punt
d’informació i de la seva bona adaptació, en general.
Obres: El mes de setembre el Pla Plurianual ens va informar dels acords amb els bombers de Barcelona
per les sortides d’emergència del conjunt de l’edifici nou en que s’havien de posar dues noves sortides:
una per la biblioteca i l’altre pel propi edifici. Per la biblioteca, la sortida ha de ser directament al
pàrking, foradant el passadís que comunica amb l’edifici Margalef, i posant una escala directament a
l’espai que queda entre els dos edificis (entre el pàrking i el dipòsit horitzontal de nitrogen líquid). Donat
que l’OSSMA i el servei d’obres havien previst construir allà el magatzem de residus, estem estudiant les
alternatives possibles. La nova sortida de l’edifici va a la cantonada nord, on ja hi havia hagut una porta i
que dona accés al carrer entre l’edifici i el col·legi major; també cal posar una porta talla focs en el
passadís de la planta -2, davant del servei de cultius de Drosophila. Les obres de les plantes 2ª i 6ª del
Margalef, han estat aturades un temps per la dificultat de traslladar el laboratori de la 6ª a la 2ª; ara ja esta
resolt i procedirem a fer-ho en les properes setmanes i la resta d’obres programades. La visita del
vicegerent Víctor Gómez va ser positiva; es va sorprendre de veure que encara ens trobem, en alguns
punts, en el mateix lloc a on ell com a vicegerent de la divisió III ho va deixar. També informa que es farà
una plataforma elevadora elèctrica des del pàrquing (fotocopies) a la zona de pas entre l’edifici i l’aulari.
La Generalitat te molts problemes econòmics, però amb els ajuts dels contractes programa i acadèmic
docent podrem fer (sense alegries) el que està previst. També es recorda que el Sr. Damia va tancar l’ús
dels romanents i desprès es va suavitzar, però va crear força tensió amb ell i amb el president del Consell
Social. Però de moment seguim amb pressupostos prorrogats per a la facultat. El SAAB (programa
informàtic) esta prorrogat fins el mes de maig. Ara s’està fent cursets per aprendre els nous programes
informàtics que substituiran al SICUB.
- Situació Econòmica de la UB: La disminució del finançament de la Generalitat fa que la UB hagi
d’ajustar el pressupost. Per aquest motiu es presenta el pressupost 2011 que respecte a les Facultats i
Departaments és una prorroga de l’anterior. Destaquen els canvis de concessions del servei del Bar i de
les màquines de “vending”. A la darrera junta de facultat el vicerector Dr. Bernardos va dir que era el
responsable absolut i no negociava; en cap moment es va informar a la facultat i va ser durant l’estiu quan
van prendre les decisions; les condicions s’han acordat entre el rectorat i les empreses, pretenen una
significativa millora econòmica i del servei. Des del deganat es van recollint tots els comentaris crítics
(menús, preus, etc.) així com propostes de millora per traslladar-les al vicerector. Tanmateix, la tensa
situació viscuda amb el Sr Damià i el seu bloqueig dels romanents al mes de setembre seguint les
directrius del President del Consell social va generar un tens pols amb el Sr. Cuello (posat de manifest a
l’acte d’inauguració del curs) i, en definitiva, la dimissió del Sr. Gerent.
- Rankings universitaris: El passat 9 de setembre es va publicar el rànquing d'Universitats QS, on la UB
passa de la posició 171 (any passat) a la 148. Junt amb la UAB (posició 173) són les úniques Universitats
espanyoles entre les 200 primeres del món. A més a més, el 16 de setembre, es va publicar el rànquing
Times Higher Eduaction on la UB avança a la posició 142, la primera de l'Estat (la informació és a la
pàgina Web de la Facultat a Noticies de l’equip deganal). S’han aconseguit finançaments interessants del
Programa Innocampus 2010 per completar la construcció de tres edificis presentats en el Pla Estratègic
original del BKC i posar en funcionament un Centre de Processament de dades. S’intentarà incloure les
remodelacions dels edificis de les facultats que ho necessitin. El Dr. Barranco suggereix la incorporació
del segell del BKC als documents juntament amb el de la UB, ja que el nostre va ser el primer campus a
nivell espanyol i cal fer-ho visible. A continuació el Degà informa dels actes que han tingut lloc a la
facultat, com són:
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- Jornada de valoració del segon semestre dels Graus el 30 de setembre, programada amb l’ICE, va tenir
una bona participació. Es van penjar a la web les conclusions i el ppt que va presentar.
- Fòrum Científic “How do evolutionary processes shape ecosystem patterns and why do ecosystems
constrain them?”, el 6 d’octubre a l’Aula Magna de la Facultat de Biologia (UB), inclòs en les activitats
del Premi Internacional d’Ecologia Ramon Margalef.
- Acte de Graduació del curs 2009-10: e12 de novembre amb gran èxit de participació. No obstant, la
superació de l'aforament de l'Aula Magna fa pensar en mesures correctores per l'any vinent.
- Inauguració de la instal·lació d'art "Heloïse Perfundet Omnia Luce" de l'autora Elena del Rivero, el
10 de novembre. L'obra consta d'un mural equipat amb una pantalla sobre la que es projecta un vídeo i
s’instal·larà a l'espai Àgora de l'edifici Margalef. Més informació: duodaub.blogspot.com.
- “Jo marco el ritme, també a la Universitat”, xerrada a càrrec del Dr. Ezequiel Pérez Campos, el 24 de
novembre, a l’aula Magna de la Facultat.
- Activitat castellera a la plaça dura davant la biblioteca, demà.
- Jornada sobre el Quart Any, de l’ICE, del dia 21; convida a tothom a inscriure’s.
El Degà també informa dels següents aspectes:
- Web de la Facultat: Han vingut els responsables per a fer-hi treballs de millora.
- OSMA: Visita per parlar de les revisions mèdiques del personal, del magatzem de residus i de la
necessitat de tenir-lo acabat el setembre de 2011. Mantenir les normes de seguretat en els espais nous i
remodelats, evitant l’acumulació de mobles i neveres als passadissos.
- Canvis a l’Estatut: Aquesta setmana hi ha convocat el Claustre per a aprovar els estatuts amb les
modificacions de la LOU. Com que també s’ha de canviar la LLUC s’espera a fer-ho tot de cop.
Tot seguit s’inicia un torn d’intervencions per part dels assistents:
Dr. Hladun: informa que el pressupost dels departaments es mante relativament. Pregunta como esta la
finançament del parc científic. La Dra. Giralt respon que el consell de govern esta arribant a una solució:
un crèdit “pont” per a que el deute acabi el 2020 i així el propi parc ho pugui pagar.
Dr. Miñarro: pregunta si hi ha novetats sobre les obres d’estadística. El Degà respon que seguint el mateix
calendari que es tenia, acabar durant 2011 la 6º planta i començar amb estadística. A mes, la facultat
necessita els espais que així s’alliberin.
Dr. Villarroya; pregunta si els fons del BKC son per a edificis i quins serveis tindran, ja que la facultat no
te prou coneixement de la inversió dels diners ni de com es gestionaran. Demana que la facultat intenti
agrupar els serveis/centres cientificotècnics que ara estan en part al parc científic i tot el que ara esta en
l’edifici petit del costat de l’aulari. El Degà respon: ha tirat endavant lo de la captació de talent, tot i que
s’ha hagut d’ajustar els pressupostos que hi havien disponibles.
3.- Informe dels vicedegans i responsables de les àrees: acadèmica, postgrau, recerca i doctorat:
Vicedegà Acadèmic, Dr. Gustavo Llorente: Informa de les notes tall dels diferents graus, i que la
majoria dels alumnes han entrat tots en 1ª opció. Agraeix el treball de caps d’estudis,caps de
departament i professorat, que han ajudat molt en la planificació del 4rt any. Informa de l'aprovació de la
normativa de pràctiques externes per la Comissió Acadèmica de Consell de Govern amb data del 5
d'octubre de 2010. comissió acadèmica. Es tracta d'una normativa que contempla totes les possibilitats de
desenvolupar el treball fi grau.
- Criteris pel curs 2010-2012: es demanen 42 nous graus en total serien 432 graus i més de 600 màsters,
nombre clarament excessiu. La proposta de la Direcció General d’Universitats és de no programar nous
graus per a aquets període, en base a la política de qualitat i que s'hauran de revisar els màsters atenent a
la demanda que tenen.
- Millora de la pàgina web és essencial la millora de la web, per trobar la informació amb més facilitat.
La pàgina web té la seva complexitat. Actualment s'està treballant per a que tota la informació estigui
inclosa i que l'accés sigui dinàmic i fàcil.
-Directrius del treball fi de grau i treball fi de màster. La subcomissió designada de la Comissió
Acadèmica de Consell de Govern està treballant per elaborar unes directrius per a tota la Universitat sobre
el treball fi de grau i treball fi de màster. Les directrius que s'estan elaborant a la Facultat tenen total
cabuda dins l'esborrany de les direcvtrius de la UB..
- Contracte programa: s’ha decidit equipar les aules, com la 10 que ara te un canó laser que son més
lluminosos i no porten bombeta. Es compraran 9 canons mes i es substituirà el canó de l’aula de graus,
també s'adquiriràn i canviaràn les cortines de les aules 4, 5, 6, i 15 pantalles de substitució per a les aules
que ho necessiten. Amb el romanent econòmic es posarà megafonia a les aules que no en tenen.
- Enquestes, recomana que el professorat faci un recordatori als alumnes per a que les emplenin, abans del
16 gener.
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- Jornada sobre el 4rt curs, Es celebrarà una Jornada sobre el desenvolupament del quart curs coordinada
amb l'ICE el proper 21 de desembre.
- Jornada de orientació professional. Està programada una jornada sobre orientació professional per
l'alumnat que està en període d’acabar els seus estudis cap al mes d'abril. Aquesta Jornada oferirà un
crèdit de lliure elecció .
Vicedegana de Màsters, Dra. Susana Balcells: Informa de la creació del SAIQU (sistema
d’assegurament intern de la qualitat als centres) per part de l’agència de qualitat UB amb la finalitat de
garantir qualitat ensenyaments oficials. Cada centre ha de tenir una comissió de qualitat i el.laborar els
documents corresponents per tal d’obtenir un conjunt d’indicadors. Cada any s’ha de fer una memòria de
qualitat al centre. S’ha creat la comissió amb els caps d’estudis, alguns coordinadors de màsters, la cap de
secretaria d’estudiants i dos estudiants. S’ha començat a treballar (1ª reunió 24 març 10) però hi ha força
feina a fer.
També es van fer sessions informatives per explicar com fer el procés de verificació-seguimentmodificació-acreditació de màsters, ja que l’AQU farà les acreditacions de tots aquests graus i màsters.
Cada títol ha de fer un informe de seguiment anual i nosaltres hem de fer 5 graus i 12 màsters, cada any:
el SAIQU, l’hem d’anar fent. El Dr. G. Rosselló vol anar per cada facultat veient com estan el màsters; el
gener començarà pels màsters petits i desprès anirà pels màsters grans. Respecte al sistema finançament la
vicerectora acadèmica vol canviar el sistema de finançament de màsters, que es gestionin globalment des
de les facultats i que vagin per contracte programa. A princips d'octubre ens van donar un petit
repartiment (16%) del que havíem demanat; davant les queixes sorgides, ara el vicerectorat econòmic ha
ofert pressupostos mantinguts respecte l’any passat i donarà recolzament administratiu i moral als centres.
S’ha reclamat un terç del que ens tocava i estem a l’espera de resposta.
- Alumnes matriculats a Màsters oficials a la Facultat Biologia 2010-11: Aquest curs tenim 488 alumnes
matriculats en els màsters. Els alumnes afectats pel doblat de preus de la matricula són només 21. Es
recalca la bona qualitat dels nostres màsters i de l’alumnat matriculat. Hi ha hagut dos canvis de
coordinadors (Antonio Gómez-Bolea al màster de Biodiversitat, Gemma Marfany al màster de Biologia
del Desenvolupament i Genètica).
- Màster de Secundària: S’està preparant la 2ª edició amb molts aspectes a millorar, doncs enguany hi ha
hagut múltiples problemes- anunciats- i queixes- merescudes
Vicedegana de Recerca, Dra. Marta Giralt: Informa que el pressupost del Contracte Programa de
Recerca 2010 ha estat emprat en finançar els Ajuts de Recerca de la Facultat, majoritàriament Bosses de
Viatge, Ajuts de Finalització de Tesi, Renovació de Material Obsolet i pel cofinançament de la
Convocatòria d’Infraestructures del MICINN. El pressupost del Contracte Programa de Recerca 2010 a
càrrec de la Facultat, s’ha destinat de moment al manteniment i cartutxos sistema aigua MilliQ, compra
d’una nova Màquina de Gel per l’edifici Nou, cofinançament d’un nou motor a la cambra de -20ºC de la
6ª planta i subvenció al nou servei de criogènia. S’ha fet una revisió a la instal·lació de CO2 per part
d’Air Liquid.
- Beques FI: enguany s’han establert nous criteris de priorització per part de la UB (d’acord amb la nova
convocatòria al DOG), que puntuen al Director, Grup de Recerca i Candidat. La VD informa que les
puntuacions les ha realitzat una Comissió d’avaluació però que la seva composició i criteris quantitatius
no són públics, i que es compromet a seguir demanant una major transparència en dita avaluació.
Plantejat el tema a la Comissió de Recerca de Consell de Govern, es va arribar al compromís per part del
Vicerector de Recerca de cara a l’any vinent a què aquests criteris quantitatius es decidirien per acord de
la Comissió.
- Convocatòria amb recursos del BKC per a la captació de talent: la Comissió de Recerca de la facultat
va resoldre concedir en 1º conv. un ajut al Dpt Fisiologia i Immunologia, i desprès d’establir una
pròrroga, en una 2º convoc la comissió de recerca va resoldre 2 ajuts mes al Dpt Fisiologia i
Immunologia, un al Dpt Estadística, un al Dpt Biologia Cel·lular i un al Dpt Bioquímica i Biologia
Molecular.
- El servei de transport de mostres: es va suspendre, el Dr. Seoane es va comprometre a restablir-lo.
Mentre, la Facultat ha disposat un sistema alternatiu de transport, en què participen tècnics dels 5
principals departaments implicats i la Sra. A. Sauqué com a suport organitzatiu.
- Confocal: la Unitat a la Facultat esta ja en ple funcionament, amb un responsable específic.
- L’empresa Roche ens va fer l’oferta d’instal·lar 3 neveres a la facultat, a temperatures diferents, amb un
stoc de productes, en base al consum que fa la facultat; s’instal·laran d’aquí uns mesos a la
planta -2 edifici nou. Es un sistema nou que esta donant molt bon resultat per a poder disposar
dels productes de forma més immediata.
Finalment, torna a recordar tenir el GREC al dia i que tots hem rebut un document indicant com
hem de signar els treballs: cal posar UB entre comes.
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Secretària Facultat Dra. M. López: Anuncia que hi haurà la convocatòria de la LERU per a estudiants
de doctorat. Pel que fa al nou reial decret de doctorat, encara no hi ha novetats. D’altra banda
informa que s’ha elaborat el segon pla d’igualtat de la U B, que s’ha d’aprovar en el proper
Consell de Govern i que el proper dia 17 hi haurà la presentació del llibre “Doctes, doctores i
catedràtiques” commemorant els 100 anys d’accés lliure de la dona a la universitat, a l’edifici
històric de la Universitat.
S’obre un torn obert de preguntes:
Dra. Durfot: Exposa que la inclinació de l’escala s’ha de vigilar. Aquest mati, a la banda que mira al
cementiri i ha una invasió de mosques amb una ubicació molt especial, dins el plàstic que
protegeix el florescents.
Dr. Canela: Demana que el programari dels ordinadors s’instal·li en català i no en castellà. El BKC ja
tindrà diners líquids per a donar-nos. Es queixa que el decret de preus de la generalitat pel que fa
a la matricula de doctorat esta mal fet, i les justificacions que dóna són rocambolesques; a ell li
sembla absolutament inadequat i ho va dir ahir al Consell de Govern.
Dr. Hladun: Pregunta si es van aprovar les tres tarifes serveis de estabulari i com seran. També demana
modificar la il·luminació i la calefacció.
Dr. Viscor: Demana intentar eliminar el guix i que els canons estiguin alineats amb les pantalles.
Dra. Palacin: Es torna a queixar de com s’ha fe la prioritzacio de les beques FI, de manera secreta, i en
comissió secreta. Es queixa que algú ahir a la nit algu va entrar al seu despatxi al seu ordinador i
diu que aquesta mena de coses rares ha passat també a altres persones, sense robatoris.
El Degà respon a cadascuna d eles diferents persones que han intervingut, començant per explicar les
dures negociacions sobre la ubicació de les portes i les sortides que tenen. Respecte a les aules,
s’ha insistit en que cal posar el programari en català. Pel que fa a les matricules de doctorat, diu
que vam demanar prorroga de les matricules i hem anat avisant als alumnes que vinguin a fer les
matricules (informatitzar-les de fet). Respecte a les tarifes dels serveis, diu que estarà pendent
perquè no hi hagi injustícies a la gent que esta en un institut. Esta d’acord en que el tema guix és
important per a persones al·lèrgiques i diu que poc a poc s’anirà adaptant a guixos antial·lèrgics
i a “viledes”. Pel que fa a la renovació d’ordinadors: es mirarà de no tenir tants (180) programes
carregats, perque alguns es fn servir uns pocs dies nomes del curs, i aixo fa que siguin molt lents;
aixi mateix es fara un full d’incidències del que passa a les aules, a partir de gener.
La Dra. Giralt respon a la Dra. Palacín que a Comissió de Recerca Consell de Govern van pactar que en
properes convocatòries els criteris de les beques es facin públics abans; en aquest sentit, el Degà
afegeix que des de JFB farem un escrit per a tramitar-lo al Sr. Rector. Finalment recomana que,
per a reduir robatoris, cal que tots vigilem alhora de donar claus i tancar portes a tot arreu.
4.- Presentació projecte 4rt any:
A continuació el Degà fa la presentació del 4rt any en power point; també recorda que estem en una fase
transitòria i que hi haurà coses que haurem de canviar i fer els ajustos que calguin, tot i la
conjuntura econòmica que no ens permet fer gaires “birgueries”. En acabar obra un torn de
preguntes respecte el projecte exposat del 4rt any:
Dr. A. Blanch: Pregunta quin es el full de ruta per a continuar a partir d’ara. Hem tingut reunió amb
entitats fa unes setmanes, al gener tindrem una convocatòria amb ells mes massiva, i ara els caps
d’estudis ja estan treballant amb les propostes de treballs i entre febrer i març ja haurem fet la
llista de temes. El Degà diu que s’està treballant amb els caps d’estudis i que ja han elaborat un
document que avui ell mateix revisarà. A partir de dimarts ja es distribuirà feina per a que a
principis de gener es puguin tenir les peticions dels departaments per a fer la feina que
correspongui.
Carles Fernández: exposa que les practiques en empreses haurien d’incloure una remuneració als
estudiants com es fa altres llocs. Cal evitar que l’estudiant acabi fent, per exemple, les
fotocopies. El Degà respon que no hi ha informació de que no es pugui fer, sinó al contrari, com
es pagava a l‘alumne en les practiques de lliure elecció i per tant farem valdre l’estada de
l’alumne en les entitats on hi vagi. Ja hem fet enquestes que ens diuen com han anat les
practiques de lliure elecció. Nosaltres no volem que un alumne vagi a perdre el temps quan vagi
a una entitat. Hi haurà una comissió que avaluarà abans i desprès la feina a fer i la feina feta per
escrit. I aquesta és la responsabilitat i la feina dels tutors. El prestigi del vostre curriculum no es
pot malmetre per una mala actuació a dins de l’empresa.
Dr. Casado: En el càlcul en el mòdul Pi i PII, calculem 150h reals (equiv. 6 crèdits) hi ha una part de
treball presencial, autònom, etc. i demana que màxim fos de 75 h a 100 h. El Degà respon que
cal dimensionar molt be i ser realistes, no ens hem d’ofegar ni els alumnes ni es professors.
Dra. Durfort: demana si els professors prejubilats poden intervenir. El degà respon que esta convençut
que si que poden intervenir-hi, per ex. en el tema de tutories, però farà la consulta a vicerectorat.
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Dra. Aguade: Diu que no hi ha normativa de practicum de Bolonya i que busquem normatives similars, o
assimilables.
5 - Afers de tràmit: No hi ha afers de tràmit.
6 -Torn obert de paraules:
El Dr. Blanch demana reflexió sobre l’assistència a la Junta de Facultat, com a màxim òrgan de govern.
El Dr. Rama: demana que des de la UB es faci un marc per als prejubilats indicant en que poden
intervenir.
Carles Fernández: es queixa que una persona va demanar un flexo per a treballar i va anar ell a
desenterrar al magatzem per adonar-li a aquesta persona.
Dega respon, per ordre d’intervencions: diu que molta gent que va a tope de feina i pot ser que no vinguin
o vinguin i se’n tornin; farem un escrit a tothom que es reservin el dia i hora per assistir a la
juntes de facultat. També exposa que el vicerectorat va donar uns valors mínims però els
directors de departament també haurien de saber el que es demana en quant a participació de
professors prejubilats d’una forma reglamentada. Pel que fa al llum, respon que mai no s’ha
regatejat, i no sembla lògic certament; també informa que els microones ja estan arreglats i hi ha
3 nous. I pel que fa a les Matricules doctorat nosaltres no posem ni triem les tarifes, sinó que
venen de la Generalitat; s’ha donat una prorroga, per a que els alumnes no estiguessin
incorreguts en res il·legal. A continuació intervenen:
Noel Mata: Demana que no han tingut temps de reunir-se entre ells perquè la convocatòria els arriba tard,
diu que les juntes es convoquen en dates que a finals de trimestre els alumnes no els va be
assistir-hi, demana que es miri millor la data de convocatòria de les properes juntes.
Dra. Durfort: Diu que fa molts anys que els representants a la junta no fan la seva obligació, diu que es un
mal que ve d’anys. Demana que els professionals del PAS portin una identificació per a saber el
seu nom
El Degà respon per ordre: justifica que el juliol no hi havia classes, però també resulta que molts estaven
ja fora; en canvi avui encara queden algunes classes. En tot cas es mirarà de preveure la junta en
la mesura que es pugui. Respecte al PAS esta d’acord en que cal identificar-los, i la Sra. Bosch
diu que es podria posar un rètol a la taula amb el seu nom.
Sense més temes a tractar, el Degà aixeca la sessió a les 13:30h 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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