ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT
Sessió núm.: 03/09
Data: 17.12.2009
Hora: 10:00 hores
Lloc: Aula 33
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
A. Bosch
M. Calvo
J. Casado
R. Gironés

M. Gorris
N. Hladun
J. Lloberas
M. Llobera
C. Palacín
J. Pretus
I. Pons
M. Salicrú
E. Saló
M. Soley
D. Toja
G. Viscor
M. López (com a Secretària)

Hi assisteixen com a convidats
A. Miñarro, R. Rama, X. Remesar, A. Arcas, J. Jofre, E. Canela, F. Sabater, J. Pérez, D. Grinberg, M.
Durfort, J. Alfonso.
Han excusat la seva absència
M. Busquets, R. Iglesias, T. Mampel, F. Villaroya, T. Pañell.
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, doctorat i recerca.
4.- 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 16 de juny de 2009.
2.- Informe del Degà
El Degà comença excusant a les persones absents a la sessió d’avui i comença informant que durant els
darrers mesos la seva dedicació al CEI li ha impedit estar a la disponibilitat del personal de la Facultat i
fer la seva funció com ell creu que es mereix el personal, per la qual cosa demana disculpes. El mes
d’Octubre passat, veient que no podia fer la feina va presentar la seva dimissió al rector de la delegació
del CEI, amb l’acord de seguir fins acabar el projecte del BKC, però no al front de la convocatòria; tot i
que se li ha demanat després que segueixi al front del campus BKC, no ho acceptat, pel compromís
personal que té amb la Facultat.
A continuació informa dels següents temes:
1)- PERSONAL:
1.1- PLACES DE PROFESSOR CONTRACTAT TEMPORAL (JUNY 2009)
*Convocatòria de 7 places de professor lector, amb els criteris següents:
- relleu generacional
- dèficit docent
Departaments

1Plaça BA (Antropologia) (transformació 1t 8P)
1 Plaça BC
1Plaça BV(Botànica)
1 Plaça MIC
1 Plaça FIS (vacant produïda en el curs 2008-2009 recuperada)
1 Plaça GEN
1 Plaça BBM
1.2- *PLACES DE PROFESSOR CONTRACTAT TEMPORAL (desembre 2009)
*1 plaça Lector (EST) compromisos juny 2009
* Nous reforços d’associat: 4
1 Ass (6+6) BBM que es va perdre al guanyar un associat la plaça de lector
2 Ass (6+6) BA (Antropologia) increment del dèficit previst
1 Ass (6+6) BV (Botànica) increment del dèficit previst
1.3- * PLACES DE PROFESSOR CONTRACTAT PERMANENT (Agregats)
1 Agregat Dpt. MIC (Estabilització lector terminal)
1 Agregat Dpt. BA (Zoologia) (Estabilització lector terminal)
1 Agregat Dpt BV Fisio Vegetal
* Nota: Programa Serra Húnter es preveu la dotació de noves places però no se sap el que succeirà d’aquí
a dos anys. La Generalitat de Catalunya no està d’acord amb l’ús que s’ha fet d’aquest programa.
1.4- PLACES DE PROFESSOR FUNCIONARI
* ACREDITATS:
* Convocatòria de:
- 3 places de Catedràtic d’Universitat Dpt. MIC
- 1 plaça de Catedràtic d’Universitat Dpt. BBM
Hi ha el compromís del Vicerector de Professorat i Adjunt al Rector que hi hagi convocatòria de noves
futures places amb els mateixos criteris en els propers 2 anys.
* HABILITATS:
El Vicerectorat no ha convocat les places dels professors agregats que havien estat habilitats a titular.
Donat que la transitòria primera de la LO 4/2007 (modificació de la LOU) només permet que les
universitats convoquin aquestes places fins a un any després de la resolució de les darreres proves
d’habilitació, ens vam adonar que la darrera prova d’aquest termini finalitzarà el proper 2 de juny de
2010; per això es va trametre escrit al Vicerectorat per a que tingués en compte aquest termini per tal
d’evitar que aquests professors perdin l’habilitació.
* A la Facultat de Biologia hi ha un cas (Dpt. BV àrea: Fisiologia Vegetal)
Recordar que per llei no s’ha pogut fer cap política de professorat ni de PAS degut a que el pressupost de
la UB era deficitari.
2)- PRESSUPOSTS
En el consell de Govern passat (11.12.2009) es va aprovar el pressupost 2010. Era un pressupost que
pretenia aconseguir l’equilibri pressupostari, dèficit zero, i que per tant es pot considerar de mínims:
manteniment dels pressuposts de departaments i de Centres i disminuint moltes partides del rectorat i
ajust dels processos (com les normatives de tancament, i altres estalvis en les administracions). Situació
que ens ha reduït moltíssim les possibilitats de tenir diners a l’administració del centre.
Això contrasta amb l’augment d’alumnes i crèdits a la Facultat i per tant les necessitats dels centres i els
seus departaments. Es va fer constar en C. Govern que si no podíem dotar bé la nostra docència, perdríem
qualitat i això ens faria baixar el nombre d’ alumnes.
En paral·lel ja es va negociar una partida per implementar els nous graus de (Biotecnologia i C.
Biomèdiques) pel primer semestre i una altra pel segon. Amb el que farem front a les despeses més
importants i que els caps d’estudis prioritzin .
El contracte programa acadèmic s’iniciarà al gener; esperem que podrem fer algunes actuacions per la
millora en aules, laboratoris i equipaments.

Estem preparant accions amb el Rectorat per poder calcular els pressuposts dels Departaments i la
Facultat en base a les seves necessitats reals de crèdits teòrics i pràctics.
3)- OBRES
a) Les aules noves: agraeix al Rectorat i al Sr. Puig l’esforç per tenir-les a temps. Es pot dir que estan
força bé, considerant les limitacions de temps i del propi espai (el sostre) i de pressuposts de la UB.
b) La finalització de la part del Departament d’Ecologia.
c) La posta en marxa de les obres del Pàrking: aquí hem de lamentar els múltiples enrederaments i
molèsties ocasionades, alienes a la Facultat i que la Sra. Elisa Bosch i el Sr. Juan Alfonso van intentar
evitar des del mes de Juny. Demanem disculpes a tots els que heu tingut problemes. Haurem de fer la
valoració a principis d’any i veure quin és el nombre de places i si es poden acceptar sol·licituds de
col·lectius diferents als que aquesta Junta va aprovar en el seu moment.
d) També demana excuses a tots pels problemes d’aire condicionat i de calefacció que hem tingut. Vull
que consti que tenim el compromís ferm del Rectorat d’iniciar les obres de reparació de la calefacció i
refrigeració als departaments durant els propers mesos. I anar seguint fins acabar la total reparació.
Igualment tenim el compromís pel 2010 de finalitzar les obres pendents de Biologia Vegetal a Fisologia
Vegetal que donarien per acabades la primera meitat de remodelació del departaments, així com el trasllat
del Departament d’Estadística a l’Aulari.
4)- CEI
El Degà explica que es va interessar en aquesta convocatòria per que l’anterior equip rectoral va dir que
era a on podríem obtenir els recursos per fer les obres de la Facultat, prioritat primera de l’equip deganal.
D’aquest interès seu va sorgir la delegació per la convocatòria, que ha dut de la millor manera que ha
sabut.
Conclusió: s’ha aconseguit pel Barcelona Knowledge Campus (antic portal del coneixement) la primera
posició del ranking de l’estat, amb 21 milions a repartir amb l’UPC (12 per la UB+9 per la UPC).
D’aquest 12 milions, 9 van al CICRIT (edifici situat davant la Fac. Fisica a la Plaça Badarrida, i que
conté l’agrupació dels SCTs, una secció de la FBG (Fund. Bosch-Gimpera) per la transferència, la nova
EIM (Escola Idiomes Moderns), i informàtica, al qual li faltava la torre de serveis. I la resta (uns 3
milions aprox.) es repartiran en accions comunes: millora informàtica de la xarxa energètica, sostenibilitat
i mobilitat, i també una part de diners que aniran a les Facultats per millora docent, científica, eliminació
de barreres; tot amb una vocació, com indica la convocatòria d’excel·lència, de captació de talent
nacional i internacional, a la vegada que de transferència i relació amb la societat en un moment
important com és la implementació de l’EEES i del canvi de model productiu, cap la I+D+i i l’economia
sostenible. A la vegada de fer uns campus més sostenibles i més permeables als ciutadans amb més
mobilitat, disminuït les barreres arquitectòniques, peatonalització, us de la bicicleta, places cíviques,
serveis i vida a la universitat.
També indica que s’ha presentat junt amb la UPC i que és una ocasió única per fer un gran projecte que
posi tot aquest territori, que reuneix la recerca i docència en ciències de la vida i les tecnologies, junt amb
l’economia, l’empresa i el dret, amb serveis i parcs científics, unitats de transferència, el CSIC, hospitals
del territori, etc. en una situació òptima per afrontar els reptes de la Universitat del segle XXI.
Nota a part important: la UB ha estat acceptada per la League of European Research University (22
millors universitats europees).
5)- Hortet de l’Om
Aquests alumnes demanen reglamentar la seva situació, tenir un petit pressupost, de fer un projecte
d’actuació amb col·laboració amb el servei de camps experimentals i amb el departament de Biologia
Vegetal. Es queda en que es prepararà i es portarà a provació a la propera Junta.
Per acabar la seva intervenció, el Degà agraeix a tots la comprensió davant de les dificultats alhora que els
felicita per l’èxit amb la implementació dels nous graus, el nombre i notes de tall dels nous alumnes i el
bon nivell de col·laboració entre professors i departaments que fins ara s’està aconseguint en aquesta
època complicada.

3.- Informe dels vicedegans i responsables de les àrees: acadèmica, postgrau, doctorat i
recerca

3.1.- Té la paraula la Dra. S. Balcells, vicedegana de postgraus i màsters, que comença informant sobre
les accions del vicerectorat en temes de màsters oficials (negociació dels pressupostos 09-10):
El vicerectorat no ha treballat el tema màsters fins el juny, degut a l’organització dels graus. S'ha
nomenat Laura Costa com adjunta a la Vicerectora per a temes de màsters oficials. El vicerectorat ha
elaborat un projecte per remodelar els màsters per tal que s'ajustin al decret 2007 i al ‘verifica’, anant a
cada centre a presentar-lo. En paral·lel, ha fet una proposta de pressupostos molt retallada. La comissió
de postgrau de biologia i l'equip deganal han pres una posició unànime bastant crítica i s'ha aconseguit
recuperar en part el pressupost pel curs 09-10. De cara al curs 2010-11 es vol canviar la manera de
repartir el pressupost i enlloc que el VR negociï directament amb cada coordinador (com fins ara), el VR
negociarà el pressupost amb el centre directament. Ja s'ha començat a parlar a la comissió de postgrau de
Biologia sobre criteris per al repartiment. També s'evidencia que cal reformular la gestió econòmica dels
màsters amb participació dels departaments.
A continuació dóna les dades dels màsters oficials de la Facultat. El curs 2009-10 s'ha iniciat l’ onzè
màster gestionat a la Facultat: el de Fisiologia Integrativa. El proper 2010-11 s'iniciarà el darrer màster
de la Facultat: el de Agrobiologia Ambiental. El nombre d'alumnes matriculats a 2009-10 ha pujat en tots
els màsters i arriba a uns 480 (eren 400 el curs anterior). El màster de Formació Professorat de
Secundària començarà al gener i d’uns 300 alumnes en total, entre Biologia/geologia en tindrem uns 15
aprox. Pels departaments en que tenen professorat que hi participen (Biologia animal i Biologia vegetal),
s’han demanat reforços (associats).
Finalment, informa que aquest any s'han inaugurat les enquestes ‘on line’ per a l'avaluació d'assignatures
i professors dels màsters oficials.
3.2.- Informe del Dr. G. Llorente, vicedegà de l’àrea acadèmica, explicant que tot el que ha fet referència
a la qüestió de normativa ha estat feixuga. Referint-se als nombres d’alumnes:
Grau Biologia.........nous:166, adaptats: 226; Llicenciatura..........915; Nota de tall: 7,18
Grau Bioquímica..........nous: 60, adaptats: 71; Llicenciatura.........116, Nota tall: 7,56
Grau Biotecnologia.. ...nous: 78; adaptats: 55; Nota tall: 7,93
Grau CCAA.................nous:84; adaptats: 94; Llicenciatura: ........213; Nota tall: 6,39
Grau Biomedicina.......nous: 98; adaptats: 173; Nota tall: 7,97
Total d’alumnes: 1108 en els graus i 1244 en llicenciatura
També informa de:
- Els criteris aplicats pel reconeixement de crèdits, dels antics als ECTS, és a dir, de crèdit a crèdit.
- Està aprovada la normativa de permanència, que és diferent pels alumnes de grau de pels alumnes
adaptats, i que cal aplicar-la.
- L’aprovació de les taules de reconeixement, tenint en compte que tots els alumnes tenen el dret a passar
de la llicenciatura de biologia a qualsevol dels graus.
- Els Consell d’estudis poden ser els mateixos per la llicenciatura i pel seu grau corresponent. Lamenta
que els caps d’estudis de biomedicina i de biotecnologia hagin treballat tant i no tinguin un reconeixement
econòmic, però al menys tindran un reconeixement formal.
- Les enquestes aquest any s’han fet ‘on-line’, però la valoració respecte dels màsters ha estat deficient
perquè han entrat molt pocs alumnes.
- Recorda que és necessària una bona coordinació entre els equips docents dels diferents nivells, per a que
no hi hagi un excés d’activitat i que aquestes tinguin un pes proporcional a la nota que tingui en
l’assignatura.
- Finalment el vicedegà informa sobre la pernocta del dia 3 de desembre i de les pintades, que van ser
fotografiades i enviades al vicerectorat per a que, en el moment que els alumnes responsables demanin
ajuda econòmica, se’ls descompti l’import de la factura de la seva neteja.
3.3.- Té la paraula la Dra. M. Giralt, vicedegana de recerca, informant que el pressupost del Contracte
Programa de Recerca 2009 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
cofinançament de la Convocatòria de Renovació de Material Obsolet del vicerectorat de recerca.
Respecte el tema del nitrogen liquid comenta que s’ha acordat el seu subministrament amb el tanc
horitzontal i que el repartiment de la despesa serà a un preu únic (1,3 euros/Kg) igual pels usuaris

Departaments i pel Servei de Criogènia, i que els Departaments faran una provisió de fons d’aquesta
despesa a Afers Generals.
A continuació explica que el 4 de novembre es va fer la priorització de beques FI i que enguany els
criteris han vingut canviats per part de la UB (d’acord amb la nova convocatòria al DOG), que puntuen al
Director, Grup de Recerca i Candidat. També 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.
També informa que s’estan elaborant les BPR (bones pràctiques en recerca) que en aquests moments
estan en els serveis jurídics. Així mateix, comenta que hi haurà canvis en la direcció dels SCT i que des
de la Facultat es creu important que hi tinguem un representant en les diferents comissions d’usuaris.
3.4.- Informa la Dra. M. López, secretària de facultat i responsable de doctorat, sobre el canvi en la
normativa pel que fa a la presentació de tesis doctorals i que afecta, concretament, a les tesis presentades
com a ‘compendi de publicacions’. A més dels requisits contemplats en la normativa de doctorat i que
figuren al web de la Facultat de Biologia (apartat ‘doctorat’), les tesis presentades com a ‘compendi de
publicacions’ hauran de complir aquests 2 nous requisits: tenir com a mínim dos articles acceptats i que al
menys en un d’ells el doctorand figuri com a primer autor. Aquest canvi s’aplicarà a les tesis que entrin
en dipòsit públic a la secretaria de la facultat el mes de setembre de 2010.
Abans d’iniciar el torn obert de paraules, el Degà comenta els diferents actes que han tingut lloc a la
nostra Facultat, tant pel que fa a l’activitat acadèmica com científica.

4.- Torn obert de paraules
Dra. M. Blas: pregunta què representa que els departaments gestionin els diners. El Degà respon que no
se sap exactament el que representarà però que si els diners arriben els diners a l’administració de centre
es contactarà amb els coordinadors, ja que es vol una bona estructura de funcionament.
Dr. J. Lloberas: com a representant dels professors contractats explica la situació actual a la UB i diu que
la generalitat vol eliminar la via de contractats per raons econòmiques. Ell explica que no tots els
professors en aquesta situació volen passar a ser funcionaris, que ja van fer les acreditacions a la AQU i
que no volen més moratòries ni fer més proves. Volen tenir l’opció de ser catedràtics o titulars
contractats, i en aquest moments es troben en una situació de indefensió. Demana que això es traslladi a
l’equip rectoral i que l’actual equip deganal ho recolzi. El Degà corrobora que és cert, que el tema de la
LLUC es troba en ‘stand by’ però que no creu que la llei s’aprovi; també comenta que no hi ha cap
problema amb els Serra Hunter pel que fa a la dotació econòmica i que en tot cas esta en contacte amb el
Rectorat per a veure que es va aprovant i que no.
Dra. C. Palacín: Demana que consti en acta que una comissió que avalua dins d ela UB no pot ser secreta
sinó que ha de ser pública. Així mateix denuncia el tracte que s’ha donat als becaris que van anar al
pavelló rosa a posar els recursos de protesta. El Degà informa que se li ha comunicat al Dr. A. Aguilar el
desacord amb el ‘secretisme’ dels criteris de la comissió i es compromet a seguir aquest tema.
Dr. N. Hladun: com a membre de la comissió econòmica delegada del Consell de Govern informa que hi
haura pressupostos base 0 per als departaments i que entrarien l’any vinent. Diu que hi ha errors en el
càlcul dels 300.00 euros per productivitat. Respecte al contracte programa acadèmic docent diu que tindra
un ∆ del 6%, i que espera que es compleixin les obres. El Degà respon al Dr. Hladun que estarà molt
pendent del tema econòmic i de les obres, ja que el Rectorat considera que la nostra Facultat és modèlica.
Dra. M. Durfort exposa varies qüestions:
- A què es destinarà l’actual edifici dels SCT? I ressalta que va ser el 1r d’Espanya.
- El canvi en la normativa de les tesis per articles, fa referència al tipus de revista a publicar?
- Els alumnes tenen moltes proves i els horaris de les proves no es respecten.
- La setmana desprès de Reis és lectiu o no?
- Felicita a l’equip deganal pel resultat de les obres de les aules i el pàrking, tot i que en el cas del pàrking
vell el braç no arriba el targeter, i demana comandament a distància. Es queixa que el terreny de davant
l’estabulari és molt irregular, especialment quan plou.
- També felicita per l’organització de l’acte d’homenatge al Dr. E. Herrera.
El Degà fa la presentació del BKC i respon a la Dra. Durfort indicant que:

- Possiblement l’edifici serà ocupat per matemàtiques.
- No hi ha referència a l’índex d’impacte de la revista a publicar.
- La setmana blanca esta programada per llicenciatura i una part per grau.
Dr. A. Miñarro: Demana que les obres siguin una realitat al setembre. Respecte a la col·laboració entre la
UB i la UPC, diu que ells ja tenen un màster i que mai no han vist diners i ni tan sols surten en el GRAD,
a la qual cosa el Degà comenta que enginyeria té un deute de 4 milions d’euros.
Altres qüestions que han sortit són contestades per la Sra. E. Bosch: respecte la irregularitat del terreny,
informa de que cada camió de sauló que ve a re-emplenar el terre costa 1000 euros i que en aquella zona
hi haurà el magatzem de residus. Igualment reconeix que la barrera del pàrking vell és incòmoda però que
seguirà el tema.
Tot seguit intervé el Dr. G. Llorente indicant que es vigilarà l’excés de feina als alumnes i demana que les
disfuncions que es detectin se li enviïn a ell.

Sense més temes a tractar, el Degà aixeca la sessió a les 12:20h 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

