Facultat de Biologia
Av. Diagonal 643
08028-Barcelona
ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT

Sessió núm.: 01/18
Data: 20.07.2018
Hora: 12 hores
Lloc: Aula Magna
Assistents a la Junta
G. Llorente (com a Degà)
M. Busquets (com a Vicedegana)
B. Cormand (com a Vicedegà)
T. Sauras (com a Vicedegana)
M. Aguadé
J. J. Alfonso
A. Arcas
S. Balcells
M. Calvo
M. Colomer (alumna)
M. Giralt
R. Gironès
M Gorris
N. Hladun
M. Jorba
M. Leira (alumne)

J. Lloberas
D. López
S. Mañosa
E. Marrón
N. Masip
C. Palacín
J. Pérez
N. Roca
E. Santos (alumne)
A. Terrén (alumne)
F. Villarroya
G. Viscor
M. López (com a Secretària)

Hi assisteixen com a convidats: M. Durfort, E. Esteban, M. Font, M. Menéndez, X.
Sans.
Han excusat la seva absència: M. Blas, M. Camps, M. Grifoll, J. Gutiérrez, E. Llop, F.
Oliva, M. Pastor, E. Ramírez.
Ordre del dia:
1- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (annex 1).
2- Informació del Degà (annex 2).
3- Informació de Vicedegà/nes de les àrees: Acadèmica, Mobilitat i Ocupabilitat,
Recerca, Doctorat (annex 2).
4- Retolació de la nova nomenclatura de les aules de la Facultat (annex 3).
5- Normes de seguretat bàsiques i específiques de laboratori (annexos 4 i 5).
6- Afers de tràmit (annexos 6, 7, 8 i 9).
7- Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió:
1.- Aprovació si escau, de l’acta de la sessió anterior (annex 1): S’aprova.
2.- Informe del Degà (veure annex 2):
El Degà dóna la benvinguda als nous alumnes membres de la Junta. A continuació
informa sobre l’Oferta Pública d’Ocupació, detallant números de places i categories de
les mateixes: PDI permanent del torn lliure, PDI permanent de promoció interna, lectors
Serra Hunter, agregats interins i catedràtics.
La Dra. Aguadé demana un aclariment sobre el pla SH; el Degà li respon que la
Generalitat l’ha aturat i que, malgrat que el vicerector va defensar la plaça, la
Generalitat no ho va acceptar.
El Degà explica com és el document on estan indicats els criteris pel repartiment de les
noves càtedres.
També explica que el Pla d’actuació del professorat te dos eixos: el vicerector ho esta
estudiant, mirant el cost econòmic de passar professorat associat a lectors (4 associats x
1 lector), cosa difícil d’acceptar. Lo ideal seria 2x1, però la Facultat té molts associats
que estan acreditats. El problema greu esta en la Facultat de Professorat, on la majoria
ni són doctors, ni menys acreditats. Ara el professorat associat disposa d’un any per
regularitzar la seva situació.
Respecte al Pla de finançament dels departaments, explica que esta estructurat en tres
parts: personal, docència i recerca. A la Facultat es va constituir una comissió per a
avaluar el cost real de les pràctiques, i cada hora s’hauria de multiplicar x 2,5, i les
practiques de camp x 4. El que no esta definit és el cost d’1 h de teoria.
El Degà informa també de tots els canvis de govern en l’equip del Rector, d’entre els
quals: la vicerectora de professorat, el gerent, el cap recursos humans, el cap de gabinet
i el nou vicerector de comunicació.
El 4 de juny l’equip deganal i els caps d’estudis, va tenir la visita del Rector i el seu
equip. Se’ls va donar la visió de la situació de la nostra Facultat i se’ls van exposar totes
les nostres necessitats; tanmateix el degà va demanar hi hagi una única font de dades
perquè tot quadri.
Respecte el PDA, el Degà explica la seva problemàtica pel que fa a diversos aspectes,
per exemple el numero d’hores (cal fer 1650h, però part del personal acadèmic en fa
més de 2000h).
Comenta les notes de tall dels graus de les universitats catalanes: explica amb xifres i
gràfics les demandes i les ofertes des del 2004 fins el 2018.
3- Informe dels vicedeganes/a de les àrees acadèmica, de recerca, de doctorat i
administració del Centre (veure annex 2):
Dra. M. Busquets, Vicedegana de l’àrea acadèmica: informa que es farà una sessió
de benvinguda el 12 setembre als nous alumnes d’aquest proper curs 2018-19.

També informa sobre “El passaport cap a la professió” i diu que totes les xerrades del
SAE estaran posades dins el pal d’acció tutorial (PAT). Aquestes xerrades estan lligades
a les xerrades que fa l’ORI respecte practicums i TFG.
Informa dels canvis que hi ha hagut pel que fa a les beques col·laboració UB, ja que
nomes seran per estudiants de grau i màster i podran gaudir-les per 1 any o màxim 2;
han de tenir un tutor, un responsable (Degà) i adquirir unes competències concretes.
Altres tipus de beques sortiran per doctorat.
La Dra. Gironès: pregunta si no es podria tenir becaris que vinguessin d’escoles
d’administració, per exemple. La Dra. Busquets respon que es tracta de becaris per a fer
feines especifiques. Tanmateix informe que el 19 octubre tindrà lloc la sessió de
clausura dels màsters.
Comenta el fet l’agencia de postgrau va donar una etiqueta d’excel·lència a aquests
cursos. De la facultat hi van haver uns quants, com el màster d’agricultura ecològica,
però el Vicrector va rectificar i es va haver de treure les etiquetes.
Dr. B. Cormand, Vicedegà de l’àrea de recerca: explica que la Facultat de Biologia
està ben situada respecte el conjunt de les facultats de ciències de la UB, tot i que hi
hagut una baixada de producció científica, perquè s’han reduït, entre d’altres, els SGR i
el finançament en general, les beques APIF, les FI, les Beatriz de Galindo, els Ramón y
Cajal. També explica que s’ha reduït el nº articles, tot i mantenir els índex d’impacte;
les tesis doctorals també s’han reduït una mica, possiblement són els efectes retardats
de la crisi. Informa que després de l’estiu vindrà una convocatòria de infraestructures i
material inventariable, en cofinançament. Es podrà demanar nomes 1500 euros per cada
investigador, per a publicar articles en open acces.
Comenta que es passa de perfils ABCD, a ABCDE i A plus. Els criteris i els barems de
contractes de recerca canvien, es valoren els spin off i els àmbits o àrees d’avaluació.
La Dra. Giralt: demana quins seran els criteris que afectarà al PDA a efectes pràctics,
però el Dr. Cormand diu que encara no se saben, tot i que vicerector diu que el PDA ha
de tenir un ús massiu.
La Dra. Gironés demana que, en el cas del material obsolet, si seria possible contactar
amb el Vicerector per que es puguin cobrir les necessitats reals d’un departament. El Dr.
Cormand li respon que si que es poden traslladar les nostres reflexions a la UB.
El Dr. Viscor comenta que, respecte el PDA i les seves categories, la nova classificació
perjudicarà als col·lectius més bons, especialment per demanar noves places, i el Dr.
Cormand expresa la mateixa opinió.
El Dr. Villarroya: Vol demanar al Vicerector que les decisions que es prenen als CCiT
siguin transparents i que es convoquin les comissions d’usuaris i es consulti als usuaris.
El Dr. Cormand Bru diu que cert, que a la realitat no actua la comissió d’usuaris i
caldria que actués.
Finalment, informa que la propera convocatòria del Contracte Programa de recerca serà
al mes de desembre.

Dra. Teresa Sauras, Vicedegana de l’àrea de mobilitat i ocupabilitat: agraeix la
bona feina que fan els becaris de la ORI. Diu que els nostres estudiants marxen molt a
l’estranger. La AECS (associació d’estudiants de ciències de la salut) és una associació
que utilitzen molt els estudiants. També han millorat els números de estudiants que
venen a la nostra facultat perquè cada vegada es fan més classes en anglès. Informa que
s’ha obert la convocatòria de professorat per fer docència a l’estranger. Aquest any hem
tingut el suport d’un tècnic i ja tenim la nova pàgina web. També informa que s’ha
obtingut una subvenció per elaborar un vídeo per enviar a altres universitats i fer-nos
propaganda. Ala tardor tindrem una jornada dedicada als estudiants de mobilitat.
Respecte les pràctiques no curriculars, el dia 26 abril els nostres estudiants van tenir una
participació molt activa, tot i que no hi havia gaires empreses de l’àrea de Biologia.
La Dra. Gironès pregunta si el vídeo pot estar pensat també per col·laborar amb
empreses i centres de recerca. El Degà diu que ja s’està fent un vídeo de facultat, però si
que es pot i es vol perfilar l’objectiu.
Dra. Marta López, Secretària de Facultat i responsable de l’àrea de doctorat:
informa de les possibilitats de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i la
Universitat de Montpellier, de les quals els coordinadors dels programes de doctorat ja
han estat informats.
4- Retolació de la nova nomenclatura de les aules de la Facultat (annex 3):
El Degà presenta la taula amb les equivalències i informa que el proper mes de
setembre ja estarà fet, indicant també la doble nomenclatura (l’antiga i la actual); al mes
de febrer ja sortiran les definitives.
La Dra. Balcells: suggereix una nova nomenclatura però el Degà respon que no s’hi és a
temps.
5- Normes de seguretat bàsiques i específiques de laboratori (annexos 4 i 5):
El Degà comenta les noves Normes de seguretat: els responsables de cada laboratori
hauran de revisar que estigui tot correcte. Els alumnes han de llegir aquestes normes, als
de primer se’ls donarà el 1r dia en paper dins la carpeta. Estem buscant mecanismes x
comprovar que l’alumne ho hagi llegit, s’està pensant en un sistema que es pugui posar
e el campus. El Dr. Villarroya i la Dra. M. Giralt suggereixen un test que les obligui a
llegir, diu que parlem amb l’Ignasi que ho te per ma en algunes assignatures. La Dra. C.
Palacín comenta la conveniència de fer una sessió obligada a l’alumne. El Degà agraeix
totes les intervencions dels assistents a la Junta.
La Biofesta va funcionar millor que altres anys. El Dr. J. Pérez demana que en el mapa
d’evacuació es senyali el punt de trobada i el Degà hi està d’acord.
6- Afers de tràmit (annexos 6, 7, 8 i 9):
La Secretària de la Facultat informa de la nova composició de la comissió d’ igualtat.
També informa dels documents aprovats per la comissió permanent de la Junta de
facultat.
S’aproven els documents presentats en els annexos 6, 7, 8 i 9.

El Degà informa que en el primer trimestre del curs proper presentarà la seva renúncia.
7-Torn obert de paraules:
El Dr. Arcas: comenta alguns aspectes per a millorar algunes aules, com les
d’informàtica, per exemple posar cartells i avisos de silenci, no menjar i aspectes
relacionats amb l’actitud a les aules.
Els estudiants demanen incrementar les classes en anglès. Respecte a la sostenibilitat
demanen fer un reciclatge funcional i que alguns d’ells formin una comissió, en
col·laboració amb la Dra. Marta Pérez.
L’Administradora del Centre, Sra. M. Gorris: informa que l’OSMA esta fent un projecte
en relació amb els aspectes demanats pels estudiants i comenta que el setembre-octubre
es reunirà amb els alumnes per dur a terme els fets concrets de reciclar diferents
materials.
El Dr. Villarroya: demana si el cost dels pràcticums, TFG i TFM estan inclosos en el
còmput que el Degà explicava en el seu informe. El Degà respon que no s’ha inclòs,
però la intenció és que es consideri, per tal que hi hagi constància de tot el treball que
s’està fent dins els grups de recerca.
I sense més temes a tractar, el Degà aixeca la sessió a les 14:05h de la qual, com a
Secretària, estenc aquesta acta.
La Secretària de la Facultat

Vist i plau
El Degà

Marta López Carbonell

Gustavo A. Llorente

