ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT

Sessió núm.: 03/11
Data: 15.12.2011
Hora: 10h
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
A. Bosch
M. Busquets
M. Calvo
J. Casado
M. Cuso
R. Gironés
M. Gorris
P. Lafuente
M. Llobera

J. Lloberas
D. López
T. Mampel
N. Mata
C. Palacín
I. Pons
M. Salicrú
E. Saló
J. Sancho
M. Soley
D. Toja
O. Vergara
J. Vilagrassa (p.o.)
F. Villarroya
G. Viscor
M. López (com a Secretària)

Hi assisteixen com a convidats:. B. Mas, M. Durfort, Josep Mº Fernández, G.
Gringberg, R. Iglesias, A. Miñarro, R. Rama, X. Remesar.
Han excusat la seva absència: F. Lucena, P. Moral, D. Toja, R. Iglesias, N. Hladun, J.
Pretus.
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. Aprovació, si escau, de 8 propostes màsters
5. Aprovació, si escau, de la proposta de nom per a l’edifici nou: Edifici Prevosti
6. Recolzament al Manifest de l’Assemblea d’estudiants de la Facultat de Biologia.
7. Afers de tràmit.
8. 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 de juliol de 2011, desprès de fer-s’hi
l’esmena indicada pel Dr. Lucena.
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2.- Informe del Degà: Anomena a les persones que s’han excusat i tambe a la Sra.E. Bosch,
que ha patit una lesió a la columna.
Dóna el condol pel decés del Dr. Prevosti. Felicita a l’alumne Pol Tarrats pel premi rebut aixi
com a la seva tutora la Dra. M. Riaredevall i a l’alumna Gemma Figueres (que va representarnos a la LERU aquest juliol).
A continuació el Dega exposa les ultimes informacions de la conferència de degans de dilluns
passat.
- Governança: comenta lo precipitat del document presentat, però diu que és només un punt de
partida i que caldrà veure com aniran les coses; també recorda el paper important que té el
consell social i que el Rector esta molt sensibilitzat en el tema.
- Rankings: diu que hem baixat per àrees, però també diu que si cada cop tenim menys inversió i
recursos no és d’estranyar.
- Mobilització en contra les retallades, inclús l’ex rector de la UPC va estar aquí, i que va haver
tancada pacifica a la facultat el 16 d’aquest mes.
- Diada de St. Albert, se’ns va desbordar tot i ens vam equivocar. Treballem en varies propostes:
desglossar-ho per ensenyaments, o fer-ho a un altre edifici, …..
- Model organitzatiu: complicat, a l’octubre es va presentar un document proposat des de VR i
Gerència que implicava fer fora al PAS dels departaments. Després de moltes reunions amb
l’equip rectoral, el dia 2 va arribar des del vicerectorat una proposta que s’acosta a mantenir- ho
a dins dels departaments per encara no és la solució per a les dues facultats: biologia i geologia,
per tant estem mirant de fer el model que vagi millor a les 2 facultats, i que els departaments no
perdin l’atenció ni als proveïdors de fora ni als alumnes ni personal de dins de la facultat.
- PDI: el proper dilluns tenim comissió de professorat, el Degà diu que s’està treballat en el pla
Serra Hunter”; actualment tenim 55 lectors de la UB que el 2013 acaben el seus contractes i no
tenen previsió de res i afirma que es lluitarà per a defensar a les persones joves que son bones i
que són les que hauran de rellevar les generacions.
- PAS: hi havia varis contractes que finalitzaven a 30 novembre i que a l’últim moment, el
gerent va trobar la sortida per allargar-los contracte fins a març i/o juliol 2012.
- Pressupost: Dema es porta a aprovació, hi haurà una reducció del 10%, que si ho sumem a lo
que ens van retallar l’any passat, arriba a un 15 o 20%. El Dr. Bernardos, va dir que potser
caldria descongelar alguna partida que es va congelar l’any passat, però ja es veurà. El SAP va
millorant, tot i que van apareixent noves coses, normal fins que no es porta un temps en marxa.
- Edficis i obres: tot aturat, el PIU de la Generalitat esta congelat, amb l’excusen que així
s’evita acomiadar personal. Les petites obres s’han anat fent perquè encara estàvem en garantia,
però no gaire mes. Les obres d’Estadística es faran en el calendari previst, començarà per
setmana santa i entre setmana santa i l’estiu es farà el que faci més soroll.
El Dr. Sancho s’incorpora a la Junta i el Degà li dona la paraula: informa que la biblioteca te les
2 goteres de sempre i explica que estan compartimentant la placa per a veure on esta l’origen.
La Dra. Durfort recorda també la gotera de la claraboia de l’edifici Margalef. El magatzem de
residus esta congelat. El Degà diu que el propi vicerector va confirmar l’inici de les obres al cap
departament d’Estadística, També informa que han arribat diners per arreglar l’aire, potser
tingui relació amb les olors de l’aula 6. La Dra. Durfort li demana que es posi una mica de sorra
davant l’estabulari. El Dr. Rama demana si es podria obrir ja la porteta de les escaletes que
donen accés al carreró de farmàcia des de la plaça de la biblioteca, però li respon que encara hi
estan treballant.
- Proposta nom edifici nou: Edifici Pevosti, informa que es presenta la proposta a la Junta, tal i
com ens van dir des de l’assessoria jurídica de la UB. Abans de Nadal fem un acte de
homenatge.
- Parc científic: l’edifici CICRIT, que s’havia de construir la façana de físiques, es congela i tot
el que anava els serveis científic tècnics va a dins les obres d’ampliació del parc científic. Una
noticia oral és que dels diferents grups del IRB : 4 de la UB i 2 del CSIC hauran de tornar a ser
allotjats a la facultat.
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3. Informe del vicedegans responsables de les àrees: acadèmica, postgrau, recerca i
doctorat:
Vicedegà Dr. Gustavo Llorente, àrea acadèmica: Informa que els títols de graus ja estan
aprovats.
- Els cicles formatius: els caps d’estudis estan treballant-hi.
- La semi presencialitat: la vicerectora te mol d’interès en que s’implementi; en aquest sentit,
agraeix tota la informació rebuda des del departament de Fisiologia i Immunologia i que seà
enviada al vicerectorat.
- Enquestes: insisteix en que cal fer les enquestes on line, i que per part dels professors cal
insistir als alumnes ja que encara hi ha poca resposta.
- GRAD: exposa la dificultat que a vegades hi ha per a que la informació del GRAD i la del
PDA quadri, i explica com es fa el còmput i comenta que si potser en algun cas caldrà retocar
tots els plans docents.
- Seguiment dels graus: s’ha fet tota la feina i s’ha enviat a l’AQU, i comenta que aquest any
caldrà fer els informes de seguiment de tots els graus i els màsters.
- Mapa de Graus: es vol racionalitzar l’oferta a tot Catalunya.
- Normativa permanència: s’aprovarà al proper Consell de Govern. Dona una responsabilitat
important a l’alumne, que pot escollir el nombre de crèdits matriculables, és més flexible.
- Re avaluació; pel curs vinent es farà una remodelació de la normativa. Per aquest any, hi ha
una disposició transitòria: l’alumne pot accedir per la web al text, per aquest curs 11-12. Els
caps d’estudis estan treballant molt en aquets sentit.
- Tancament alumnes facultat: sense incidents, excepte les pintades fetes per alumnes aliens a la
nostra facultat.
- PI, PII i Treballs fi grau: agraeix la feina del Dr. F. Oliva, la Dra. C. Palacin, i la Dra. M.
Camps. El campus virtual ja és obert per a poder fer la recollida de documents que es necessitin
complimentar. La propera oferta començarà a principis d’any.
- Reunió amb PIMEC: per a fer-los conèixer els nostres practicum i com es poden desenvolupar
amb les ofertes de les empreses. Va ser un èxit, perquè Biologia va ser la única facultat que va
aportar tots els deures de planificació ben fets. Comenta també que altres universitats
espanyoles ens ho estan demanant i va circulant. Es vol concentrar tot en el campus virtual.
- Reunió amb el Sr. J. Planas, per a tenir ofertes de tipus de biodiversitat. Propera reunió el 22
desembre.
- Millora aules: amb part del fons de BKC i del contracte programa acadèmic docent
s’implementa projectors interactius a les aules, i clikers, a les aules: 26, 33 i 35.
- Propers actes de la Facultat: actes de presentació dels nous Ramón y Cajal a la Facultat, i
acte d’homenatge al Dr. A. Prevosti.
Vicedegana Dra. Susana Balcells, àrea de postgrau:
- Pressupostos màsters curs 11-12: les retencions esmentades abans pel Degà s`han
descongelat, al març, com havia promès el Dr. Rosselló. També va dir que donaria diners per
desembre i si, va donar 65,000 euros, però no sabem si es podran allargar per l’any vinent o no.
Es demana que els coordinadors tinguin accés als informes per a saber si ells poden veure el que
han gastat i no han gastat.
- Mapa de màsters universitaris curs 12-13: exposa gràficament i concreta la situació de cada
màster indicant també quins van a seguiment i quins a verificació, amb dates per a cada tipus.
Explica a grans trets en que consistirà el procés i comenta que es disposarà del suport adient per
a cada cas. S’ha dipositat a la secretaria de la facultat les 8 còpies en paper de les memòries de
verificació de les noves propostes de màsters que avui es presenten a la Junta per tal de ser
aprovades, en el punt 4 de l’ordre del dia, i recomana que mentrestant es vagin elaborant els
plans d’estudis corresponents als mateixos.
Vicedegana Dra. Marta Giralt, àrea de recerca:
- Ramón y Cajal: Informa de quines han estat les noves incorporacions a la facultat.
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- Beques i la seva porfirització: Hi ha hagut diverses reunions al vicerectorat on s’ha traslladat
la protesta formal feta des de la nostra facultat de com s’està fent la priorització; el resultat és el
que es veu exposat en la diapositiva, que les coses no acaben de ser com seria desitjable.
Explica com s’han fet els barems i com s’han pactat, i que això ha afectat de forma diferent a la
gent de facultats de lletres i de facultats d’experimentals.
- Creació comissió assessora de la direcció dels centres científics i tecnològics (CCTs-UB):
explica com s’ha fet aquesta comissió, per àrees, i que a proposta de l’equip deganal s’ha creat
la Comissió de Genòmica. Informa que el Dr. A. Sanchez s’ha incorporat a aquesta comissió i
que el vicerector ens reconeix com a interlocutors experts en l’àrea.
Secretària de la Facultat, Dra. Marta López, àrea doctorat:
Exposa que els darrers mesos han hagut diverses reunions de la CDG i de la subcomissio del
grup de treball, en les que s’han tractat els següents punts:
- Pressupost 2011: es va aprovar el pressupost 2011 de doctorat, que es manté igual al de l’any
anterior, i a més s’incrementa en 50.000 euros pel fet d’haver obtingut la menció cap a
l’excel.lència, la qual cosa suposa un increment de 1219 euros per a cada programa. Val a dir
que la comissio d’estudis del programa de biomedicina, cansats de la manca de suport i que no
se’ls tingués en compta en la CDCG, va decidir dimitir formalment i aturar les comissions de
seguiment dels seus doctorands. No obstant, a data 1 de desembre es van resoldre aquestes
questions i el coordinador del programa, el Dr. Tauler, ens van informar que reprenien les
comissions de seguiment pels cursos 2010-11 i 2011-12.
- Criteris del Perfil òptim dels programes de doctorat: han estat acordats, recollint les opinions
dels coordinadors dels programes i veient la situació de cadascun.
- Verificació dels programes: tal i com s’ha anat informant a les CDF, caldrà que els nous
programes de doctorat es verifiquin l’any 2012 i ho podran fer en dos períodes: o be al
gener/febrer, o be al setembre/octubre.
- Escola de Doctorat: ha generat molt debat durant aquests mesos; la darrera proposta és de fer
una única escola amb 4 branques: Arts i Humanitats, Ciències de la Salut: clíniques i
biomèdiques, Ciències Experimentals i Ciències Socials, en la organització de la qual la CDCG
tindrà un paper molt important. La vicerectora insisiteix en que tan sols és un punt de partida de
cara al desenvolupament de l’escola de doctorat, que serà el màxim d’oberta i flexible possible.
El Degà obre un torn de preguntes:
- Dra. Palacín: es queixa al vicerector pels criteris de les beques i per com s’apliquen i s’ofereix
voluntaria per a no estar mai més a cap tribunal.
- Dra. Durfort: exposa la problemàtica del GRAD, quan una materia és impartida per professors
diferents i també dels estudiants inquiets que es busquen la vida per a fer un practicum fora de la
facultat.
- Dr. Casado: demana donar prou visibilitat als doctorats que te la UB.
- Dr. Villaroya: exposa que hi ha lluites personals, com el cas del degà de medicina, i comenta
que aquesta llista de 4 branques és molt pobre, i sobre tot en la de salut: clíniques i
biomèdiques. Diu que els nostres programes de doctorat atrauen a molta gent de fora i que això
és molt important. Demana que tinguem clar què ens interessa visualitzar.
- Dr. Rama: exposa que anem ja pel 20% de reducció de capítol 2. Voldria saber que passa amb
el parc científic, el IRB i la UB. També demana que son los 4 punts de politica cientifica i que
passa amb el màster de fisiologia integrativa.
- Dra. Gironés: diu que els departaments tenen molta feina de gestió i que esta d’acord amb el
que s’ha dit de l’escola de doctorat.
- Dr. Blanch: siguem molt cauts amb les negociacions. Pregunta que es va aprovar en el consell
de govern de dilluns i que es porta dema divendres. Comenta que haurà investigadors que
voldran anar a una o altra branca i en conseqüència tot quedarà partit. El Degà exposa que quan
van començar a destacar les característiques del programa de biomedicina, nosaltres com a
equip deganal vam demanar que es generés escola de biomedicina, però es va dir des de la UB
que no. Llavors es va demanar que fos una branca concreta però la UB va optar per a fer una
única escola de doctorat amb branques, i amb una branca per biomedicina, però la facultat de
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medecina es va negar. Llavors el Degà va fer la proposta dels dos punts, per no perdre la
visibilitat de biomedicina i llavors si que el degà de medecina va acceptar. El Rector va demanar
que la UB tires endavant. El Degà explica que es van acordar aquests 3 nivells. També diu que
ha arribat un mail de la Vicerectora a les 12 de la nit en que li demanava treure els dos punts i el
Degà va dir que no volia treure el punt de biomedicina. Finament el Degà ha acordat amb el
Rector que a Consell de Govern sortirà tal i com esta ara la proposta. La Dra. Durfort demana
per a què servirà l’escola, el Degà respon que és cosa del Dr. Rubiralta per assimilar la nostra
escola a les escoles europees i ser competitius a nivell internacional.
- A continuació el Degà respon al tema de beques: es demanarà al vicerectorat que doni comptes
al respecte. També explica que abans pesava molt l’expedient de l’alumne, però desprès s’ha
anat afegint ponderacions diverses i ara resulta que l’expedient pesa nomes un 30% i altres
casuístiques pesen més. Des de la junta de facultat redactarem un document de queixa. Intervé
la Dra. Giralt, que explica al Dr. Rama com van els punts, i que des de la facultat es treballa per
a que les coses es facin de manera transparent i pública.
Respecte el GRAD, respon el Dr. Llorente: Dema parlaran dels problemes que hi ha en els
practicum, en que intervenen molts professors, i com queda reflectit en el GRAD. El Dr.
Lloberas diu que hi ha coordinadors de màsters que no posen al dia el GRAD. La Dra. Balcells
explica que a dins la facultat s’ha tingut molta cura, però el Dr. Lloberas diu que el problema és
de professors de fora de la facultat. El Dr. LLorente afegeix que cal tenir la memòria de la
feina feta perquè s’ha de puntuar i de fet es un informe de 2 o 3 fulls, no una memòria com la
del TFG.
- Respecte el capítol 2: el Degà diu que s’acumula la retallada del 10% a la de l’any passat total
un 20% aproximadament. Pel que fa a l’Edifici hèlix, li respon que passa a la UB i pel que fa al
màster fisiologia integrativa, li informa que la Generalitat vol reduir el nº de màsters per reduir
necessitats docents, i que el problema són els màsters que tenen un nombre d’alumnes del
voltant de 20.
- Dra. Gironés : El Degà respon que la proposta de l’equip deganal és mantenir 1 mes 1
persona a cada departament per a fer front la gestió que necessiti, i que està en fase de debat i
discussió. Es va acceptar que hagués una oficina centralitzada per a fe els processos més
complicats: concursos, contracte programa de recerca facultat, etc, equivalent a l’oficina d’afers
generals. El Degà pregunta a la junta si està d’acord en que s’aprovi l’escola de doctorat sense
entrar en branques. El Dr. Villaroya li diu que tinguem cura no cremar tots els cartutxos i el Dr.
Lloberas insisteix en la necessitat de donar visibilitat i diu que si cal, votar en contra dema a
Consell de Govern. El Dr. Rama opina que dema s’accepti una escola i desprès ja es veurà. La
Dra. Gironés recorda que cal veure altres aspectes i que de moment la facultat de biologia
accepti nomes una escola.
4.- Propostes de 8 màsters, aprovació per part de la Junta:
La Dra. Balcells presenta aquest punt i i s’aproven.
5.- Proposta nom edifici nou: el Degà fa una introducció referint-se també a l’edifici Margalef,
i tot seguit parla com a alumne que fou del Dr. Prevosti destacant la seva vàlua científica i el
seu compromís amb la facultat i la recerca catalana. Tot seguit dóna la paraula al Dr. Gringberg,
qui recorda que el Dr. Prevosti va ser el 1r catedràtic de genètica d’Espanya; reitera les
consultes fetes entre altres professors de la facultat i creu que hi pot haver una acceptació
general. Intervenen també el Dr. Rama i el Dr. Villaroya en el mateix sentit, i s’aprova la
proposta presentada.
6.- Recolzament al Manifest de l’Assamblea d’estudiants de la Facultat de Biologia: Un
alumne demana que la junta es posicioni per a rebutjar el model d’universitat que es vol
implantar. El Degà comenta que si les retallades afecten fins i tot a la sanitat, es pot entendre
que també afectin a altres estaments, però fa èmfasi en que també pugui implicar un canvi de
model i que aquest seria el verdader problema. Una aluma demana que el manifest arribi al
Rectorat, i el Degà li respon que arribarà.
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7. Afers de tràmit:
No n’hi ha.
8.- Torn obert de paraules:
- Dr. Rama: pregunta si podria haver un ascensor amb clau que arribes al soterrani perquè quand
hi ha molt trànsit de persones no pots tenir lliure l’ascensor.
- Dr. Remesar: pregunta si es cert que el Rector va aixecar la sessió quan les coses no anaven
be. El Degà respon que el claustre es va convocar amb molt poc temps i no sap com va acabar.
La Dra. Gironés va ser-hi i no va veure res problemàtic. El Degà comenta que el problema va
ser a l’entrada, i una alumna explica que se’ls va demanar el niub però desprès no se’ls va
deixar entrar.
- Dra. Durfort: demana si van caviar el president del consell social. També dóna les gràcies per
la iniciativa de presentar als nous Ramón y Cajal i demana si un altre cop es podria fer al mes de
juliol per a que poguessin assistir més professors, ja sense docència.
- Dra. Palacín: exposa que passades les 22h, la porta del costat del CRBA esta encara oberta.
- Dr. Lloberas: demana com esta el tema dels Serra Hunter; el Degà respon que no se sap, però
que dilluns es sabrà quelcom, i que per 1ª vegada en el cas de professor contractat, part del
tribunal serà designat pel propi departament.
El Degà agreix a tots els que han treballat per a mantenir el bon nivell d’ ompliment del GRAD
i sense més temes a tractar, aixeca la sessió a les 13:08 min 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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