ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT
Sessió núm.: 01/13
Data: 21 de març de 2013
Hora: 9:30h
Lloc: Aula Magna
Assistents a la Junta
J. Gutiérrez (com a Degà)
G. Llorente (com a Vicedegà)
M. Busquets (com a Vicedegana)
J. García (com a Vicedegà)
M. Aguadé
R. Araujo
A. Arcas
B. Arumí
S. Balcells
M. Blas
E. Bosch
M. Camps
J. Casado
M. Giralt
R. Gironés
M. Gorris
D. Grinberg.
P. Guirado
N. Hladun

D. López
F. López
T. Mampel
A. Marmol
N. Masip
P. Moral
F. Oliva
C. Palacín
M. Pastor
J. Pérez
I. Pons
M. Quiñonero
M. Salicrú
M. Soley
A. Ubach
G. Viscor
M. López (com a Secretària)

Hi assisteixen com a convidats
M. Durfort, S. Mañosa, A. Miñarro, A. Blanch, R. Rama, F. Sabaté, E. Saló, E. Soriano,
X. Remesar, J. Carles Ferrer. Magdalena Grifoll, J. Azcón, J.J. Alfonso.
Han excusat la seva absència
J. Sancho, F. Villarroya.
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Ordre del dia
0- Informació sobre l'estat de la reforma dels Estatuts de la Universitat de
Barcelona.
1- Aprovació de les dues actes de les sessions anteriors.
2- Informe del Degà.
3- Informes dels vicedegans i responsables de les àrees: acadèmica, postgrau,
recerca i doctorat.
4- Cessió temporal d'espais de la Facultat.
5- Aprovació del protocol per a la prevenció, detecció i actuació en contra de
l’assetjament sexual de la Facultat de Biologia.
6- Manifest de la Junta de la Facultat de Biologia de recolzament del professorat
contractat.
7- Aprovació de la modificació del reglament del Departament de Biologia
Cel·lular
8- Afers de tràmit.
9- Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió
0- Informació sobre l'estat de la reforma dels Estatuts de la Universitat de
Barcelona: El Degà inicia la sessió amb aquest punt obert a tothom informant sobre la
comissió de la governança de la UB i del calendari proposat. El maig es lliurarà el
document que elabori la comissió específica per a articular l’Estatut de la UB. Ara per
ara, la conclusió a la que arriben els membres d’aquesta comissió és que 125
departaments i 20 facultats a tota la UB són massa es veu la necessitat de reduir aquest
nombre. El Degà explica les opinions dels degans de les diferents facultats que, reunits
el 14 febrer, demanen mantenir la visibilitat de cadascuna de les facultats. El 27 febrer
va tenir lloc una reunió oficial amb el Dr. Vallespin que va remarcar: que la docència i
la recerca de la facultat estiguin lligades, que els caps d’estudis estiguin més implicats,
que es redueixi el nombre de departaments per a tenir més massa critica (amb la figura
del coordinador d’àrea), que disminueixi el nombre de membres de la Junta i que el
Degà estigui “sintonitzat” amb el Rector. El Degà també es va reunir el 18 de març amb
els Claustrals de la Facultat de Biologia per tal d’analitzar la situació respecte la
reducció de facultats i departaments i la governança de la UB i tot seguit exposa els
diferents aspectes tractats. També informa que arrel d’aquesta reunió es va elaborar un
escrit que l’equip deganal va lliurar al Dr. Vallespin en una reunió que va tenir lloc
l’endemà. Aquest, va insistir en que el model no és ni 4 facultats ni 19, sinó un
entremig. A partir de maig s’iniciarà un debat per a articular l’Estatut.
El Degà obre un torn de preguntes:
- Dra. R. González: critica que sembla que ens presentin una universitat del segle XIX, i
que donat el cas, ella optaria per buscar aliances amb facultats com Física i Química.
- Dr. M. Alemany: opina que el fet que la UB sigui “generalista” indica que esta dirigida
per un general, i recorda que ajuntar facultats que no tenen res a veure esta fora de
l’àmbit dels Estatuts. També diu que, amb la llei a la ma, el Claustre és qui ha
d’elaborar l’Estatut, no el Rector.
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- Dr. M. Pastor: no veu perquè la Facultat no pot seguir estant sola i insisteix en que
primer cal saber on es vol anar perquè sinó potser no s’aprova en el Claustre. A més, li
preocupa que tots aquests canvis afectin al grau de Ciències Biomèdiques.
- Dra. R. González: pregunta si la Facultat ha fet contactes amb facultats properes com
Física i Química i Geologia, i el Degà respon que si.
- B. Arumí (alumna): manifesta que els alumnes veuen aquest model com un
empitjorament del Pla Bolonya, dirigint la Universitat cap a la privatització i no estan
d’acord en que es consideri la Universitat com un negoci. Demana que els Claustrals
s’oposin a aquesta reforma. El Degà li aclareix que el nomenament del Rector vindrà
donat per llei, per poders politics, socials, patronals, etc, no per la UB.
- Dr. J. Baguñà: diu que alguns temes son reiteratius, com la disminució del nombre de
màsters i vol saber què hi ha del cert sobre el tema el “3 + 2”, i també li preocupa saber
quin serà el futur marc legal.
- Dra. R. Gironés: creu millor no fer res fins que les coses no estiguin clares per llei i
opina que seria útil que una comissió analitzés “pros i contres” de l’organització actual
per a poder optimitzar recursos amb departaments, ser rigorosos i no perdre el temps.
- Dr. M. Alemany: demana perquè el Rector te tanta pressa en fer tots aquests canvis
(abans que apareguin les lleis) considerant que en el primer mandat no s’ha fet res, i
també pregunta perquè no hi ha un document clar penjat del web per a que tothom pugui
presentar esmenes, i així el Claustre pugui votar-ho.
El Degà dóna la paraula als vicedegans G. Llorente i M. Busquets per tal d’aclarir el “3
+ 2” i exposen que només és una tendència, no una opinió unànime. També exposen que
el nombre de màster es podria veure reduït i que 30 màsters podrien perillar.
- Dra. R. González: opina que els números s’han de visualitzar, i que caldria fer un
pacte amb Física i Química. En la seva opinió, el Dr. Vallespin és un actor, no un
professor universitari.
- P. Guirado (alumne): exposa que amb 4 anys de Grau ja te moltes mancances i creu
que si es fa un 3 + 2 encara en tindrà més; d’altra banda ell i molta gent no es pot pagar
un màster sense beca i aquestes s’estan reduint. Convida a plantar cara per una
universitat publica.
El Degà respon que la Dra. González te raó i que els Claustrals s’han de reunir. A P.
Guirado li respon que lamenta que se senti enganyat pel fet de passar-se a Grau i que
espera que no es repeteixi en els proper anys. Es fa la proposta de formar una comissió
de treball amb els Claustrtals i persones interessades en participar en el procés de
reforma de l’Estatut, per anar fent un seguiment dels esdeveniments i preparar les
millors estratègies per a la Facultat.
El Degà agraeix als que han assistit a aquest punt obert a tothom, felicita al Dr.
Guinovart pel seu nomenament com a president de la International Union of
Biochemistry and Molecular Biology i a la Dra. Aguadé pel seu nomenament com a
membre numerària de l'Institut d'Estudis Catalans. Tot seguit es reprèn l’ordre del dia
normal de la Junta.
1- Aprovació de les dues actes de les sessions anteriors: s’aproven les actes anteriors.
2- Informe del Degà: Demana disculpes als companys d’equip deganal i membres de
la Facultat que s’haguessin pogut sentit incòmodes per la seva candidatura a rector i diu
que si es veiés incapaç de seguir portant endavant la Facultat, convocaria la Junta per
decidir el millor per la Facultat. Tot seguit informa dels següents temes:
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Personal PDI: Informa sobre la situació actual de la Plantilla de Biologia, els
percentatges d’edat del personal fix i la situación a 4 anys vista.
Propera convocatòria Serra Hunter 2013, es preveuen unes 20 places a tota la UB. Es
reuniran amb el Dr. Viader i Rosselló per a obtenir els criteris de distribució entre els
departaments tenint en compte tant les baixes de personal fix, de lectors i RyC com les
dades de PDA i la càrrega docent, especialment dels graus.
També informa sobre la situació dels lectors, RyC i Postdocts BDR i dels casos concrets
a la Facultat. La UB treurà a concurs 5 Tus, 22 SH i 26 lectors. A la Facultat finalitzen 4
lectors i 2 Postdocs BDR que poden ser candidats a les respectives places que es
convocaran. Pel que fa als professors associats a temps parcial, es manté el requisit
mínim de 2 anys d’activitat professional fora de l’àmbit acadèmic universitari dintre
dels darrers 4, i els 4 antics associats a temps complet, una ja s’ha jubilat i la resta
romanen a l’espera de que s’acompleixi l’acord del consell de Govern de completar el
seu contacte amb un complement salarial (els departaments han fet una proposta
d’activitats de recerca i innovació per aspirar a aquest complement).
Convocatòria beques de suport al professorat (assistents) de l’Agaur: El Degà comenta
que ha estat una convocatòria molt complicada i que hi ha incompatibilitat amb les
beques FPI i FPU. Es proposa que en els casos en que s’ha assignat per departaments, el
director supervisi la feina feta pels becats.
Personal PAS: s’ha aconseguit mantenir contractes interins fins a 31 de juliol, i s’espera
poder allargar-los fins el 31 de desembre. S’ha estabilitzat en plantilla 3 places de
reforç, el que és per la Facultat un increment de 3 places de funcionaris i 1 de laboral.
Pressupost
Els pressupostos ingressats actualment (amb retallada del 20%) són prorrogats del 2012
i pel 2013 la UB està pendent que la Generalitat de Catalunya els aprovi.
Obres: El Dept. d’Estadística esta acabat i es va inaugurar formalment el febrer del
2013. Les obres del magatzem de residus están a la recta final, reparant les esquerdes
per on es filtra la pluja. Altres esquerdes (façana de l’edifici Margalef) requereixen d’un
tractament costós. Arrel de la visita del Gerent es recuperaran els pressuposts i es fara
un calendari a 4 anys vista, per totes les obres de l’edifici Margalef.
Pla d’Emergència de la Facultat i seguretat als edificis
Recentment l’OSSMA ha fet una visita a la Facultat, trobantes moltes errades en
seguretat a tots nivells. Després de setmana santa es convocarà als Caps de
Departament, als qui se’ls demana que facin les correccions possibles, alhora que des
del Deganant es treballa amb el subterrani de la Facultat. Durant el 2013 es farà un
esforç per millorar la seguretat dels nostres edificis.
Visita al Campus Torribera: l’Equip Deganal va ser convidat pel Dr. M. Rubiralta a fer
una visita (edificis, hivernacles) i es va organitzar una reunió amb responsables de
l’Ajuntament de Santa Coloma i del Parc de la Serralada de Marina per futures
col·laboracions amb departaments interessats, el servei de Camps Experimentals i
empreses interessades hi puguin tenir els seus cultius.
3- Informes dels vicedegans i responsables de les àrees: acadèmica, postgrau,
recerca i doctorat
Dr. G. Llorente, vicedegà de l’àrea acadèmica:
Informació Graus: Informa que els nous Vicerectors són: Dr. Gaspar Rosselló
(Vicerector de Política Acadèmica i Qualitat) i Dr. Manuel Viader (Vicerector de
Política Docent).
Les preinscripcions dels nous alumnes a la UB han estat més baixes que el curs passat
de 50.000 a 46.000 alumnes i de moment no hi ha informació fiable de la possible
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remodelació dels títols; es parla de Graus catalans que desprès de 3 anys obtindrien un
títol per a fer un màster a l’exterior. També es parla dels graus generalistes, els de tota la
vida, de 3 + 2, i la resta de graus aniria a 4 + 1, però és un rumor. El que si s’ha fet es no
impartir les assignatures de menys de 5 alumnes (Grau i Màster).
Recorda que GRAD i PDA han de lligar be i les activitats programades han de coincidir
amb les que figuren al GRAD. S’estan introduint al GRAD les dedicacions dels PI, PII i
TFG, així com les corresponents a les bosses de centre i Consell d’estudis.
També informa que s’ha iniciat el procés de seguiment (2011-12) dels 5 graus de la
Facultat, i que del total d’informes que l’any passat es varen presentar a l’AQU (de 61
graus i 49 màsters) només han estat revisats el 20% i d’aquests, només ha arribat a la
UB un 20% (no se sap si entre aquests hi ha alguns informes dels nostres graus). Aquest
any els informes tindran dos nivells: un intern i un altre extern que serà el que es
presentarà a l’AQU.
Des de Vicerectorat es farà una proposta de contracte programa per centre, única per
Graus i Màsters, però no se sap l’import econòmic. Pel 2013 es proposa que cada centre
rebi per graus i màsters la mateixa quantitat de l’any passat amb una reducció del 10%.
S’està treballant en la millora del web la Facultat.
Ja s’han defensat 23 TFG de Biologia, 6 de Biotecnologia, 13 de Ciències Ambientals i
11 de Ciències Biomèdiques. Comenta també que han baixat les entitats externes i el
nombre d’alumnes que marxen d’Erasmus; en aquest sentit s’està treballant amb la
modalitat 4 i a finals d’abril es podrà fer una valoració de l’oferta d’aquest ant any.
Dra. M. Busquests, vicedegana de l’àrea de postgraus i màsters: Informa de
l’aprovació del Calendari de preinscripció i matrícula del curs 2013-2014 i del preu
actual de la preinscripció (30 euros) a la reunió corresponent de desembre, en la qual
s’acomiada la Dra. Balcells a qui s’agraeix la tasca realitzada durant els 4 anys com a
responsable dels Màsters i Postgraus de la Facultat.
El mes de desembre es van fer una exposició de Màsters i el 22 de febrer va tenir lloc la
jornada de Presentació amb la participació d’alumnes explicant la seva
experiència.També informa que s’ha atorgat els premis extraordinaris de Màster del curs
2011-12 i que s’ha rebut el 25 % del pressupost pel 2013 (reduit en un 10%).
Els webs dels màsters estan en fase de renovació.
Respecte el procediment de seguiment: dels 11 màsters que te la Facultat, 10 han de
passar seguiment (8 es van verificar el curs 11-12 i 2 no van aplicar); ara caldrà verificar
el de Ciències del Mar. Es manté l’oferta de postsgraus de la Facultat.
Dr. J. García, vicedegà de l’àrea de recerca:
Informa que els inputs de recerca el 2012 a la Facultat han estat inferiors als d’altres
anys, 2010: 7.348.282 €; 2011: 9.458.178 €; 2012: 5.701.601 €, però els outputs 2012
han estat similars als dos anys anteriors i recorda la importància d’actualitzar el GREC.
Contracte programa de Recerca 2012: explica com s’ha distribuit a departaments i el seu
import: 128.946,20 € i comenta com i amb quins criteris es repartirá el de 2013.
S’ha convocat i resolt els Premis a l’Excel·lència en Treballs de Màster (16 premis de
500 €) i s’ha prioritzat 7 ajuts PI-BKC per Professors Invitats d’Excel·lència.
S’està treballant en la visualització de la recerca i divulgació a la Facultat
(recercabio@ub.edu). Igualment s’està treballant en la creació d’un fòrum de recerca
gestionat per la Dra. Mar Grassa per a facilitar la interacció dels investigadors.
BKC: hi ha hagut cicles de conferencies i l'edició d'un video sobre les activitats BKC
per a interaccionar amb estudiants d’ensenyament secundari.
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El Servei de Camps Experimentals s'ha fet càrrec dels hivernacles a Torribera, i
juntament amb el vicerectorat de recerca s'està negociant el seu correcte funcionament.
Finalment, comenta que arrel d’una reunió amb els responsables del Servei de
Fermentació va quedar de manifest els greus problemes de subsistència i de
modernització d’aquest servei.
Dra. M. López, Secretària de la Facultat, àrea de doctorat: Informa de la reunió el
27 de febrer del Comitè de Direcció de l’EDUB (més información a
http://www.ub.edu/ga/EDUB). S’està treballant en l’elaboració dels tres documents
necessaris per a la verificació dels programes de doctorat: dos ja estan fets (el model de
Reglament intern de les Comissions Acadèmiques dels Programes doctorat i el Codi de
bones pràctiques) i falta el Sistema de garantia de qualitat. També s’esta treballant en el
model de convenis adaptats al RD 99/2011, tant pels programes de doctorat conjunts
amb altres universitats com per a fer col·laboracions amb altres entitats.
En aquests moments esta en procés la constitució de la Comissió delegada del Comitè
de Direcció.
Propera convocatòria de la Doctoral Summer School (del 8 al 12 de juliol de 2013) amb
un termini de presentació de sol·licituds per part del doctorands candidats: el 8 abril.
A continuació el Degà obre un torn de preguntes:
- Dra. R. Gironés: demana que fem tot el possible amb el rectorat per tal de poder fer
una programació de més d’1 any, a 2 anys vista, per evitar problemes i tensions.
- Dra. C. Palacín: Caldria dir “no” als graus de “3 + 1”. Respecte al web es queixa de
tenir tres accessos diferents per accedir-hi. També diu que ha desaparegut el baner de
màster, però ja esta correcte. També demana que la UB permeti demanar projectes com
sempre, doncs el fet de passar de IP a investigador normal ha fet davallar molt projectes.
- Dr. R. Rama: Es queixa que a la UB es retalli un 20 % en comparació al 10% d’altres
universitats i demana que el Rector tracti igual a totes les Universitats. Pel que fa als
Professors Lectors exposa i demana que ja que són per a fer docència, apliquem criteris
coherents i se’ls valori l’experiència docent, i no tant les publicacions.
- Dr. M. Pastor: diu que els lectors també han de tenir una recerca coherent, a part de
docència. Pel que fa a la recerca, demana que el 20% dels indicadors, a quin personal fa
referència, i també felicita per la creació del fòrum de recerca.
- Dra. R. Araujo: demana fer Juntes de facultat més sovint, perquè son poques i molt
denses. Proposa una reunió extraordinària amb els números actuals i veure què podem
fer. Respecte la plantilla dels departaments li preocupa que en la LRT es consideri la
docència preferentment de graus i no de màsters. També comenta que el tècnic del
Servei de Fermentació te un contracte del 2002, molt antic, i que la sortida del
magatzem de residus és poc eficaç, en una zona que dificulta el pas dels camions.
- Dr. M. Salicrú: demana directrius clares que tinguin continuïtat en el temps, sense
contradiccions respecte el que es va parlar en l’anterior consell de govern.
- Dr. J. Azcón: demana quin és l’estat de les obres al Dept. de Biologia vegetal, i diu
que les recomanacions de l’informe de l’OSSMA no es podràn aplicar bé. Dóna suport
al Servei de Camps Experimentals i a la gestió feta pel Dr. S. Nogués i el vicedegà Dr.
J. García per Torribera.
El Degà esta totalment d’acord en que cal programar per a poder treballar be, com diu la
Dra. Palacín, però comenta que són necessàries unes directrius clares. També comenta
que desprès de 10 anys, una auditoria va aconsellar fer els canvis actuals de les
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contrasenyes. Informa que es remoreja que el Pla Nacional sortirà a l’estiu. Diu també
que en termes de PDA i criteris UB, qui mana és el vicerector.
El Degà respon al Dr. Rama que efectivament, cal demanar que tractin igual a totes les
universitats. Respecte a Serra Hunter, esta pensat per a verificar que sigui un bon
investigador, i sap greu perquè sovint no tenen interès en docència. Respecte al Pla de
jubilacions, es tracta d’ una situació complicada .
Post-docs: s’hi presenten tots; cal documentar be les places al vicerector, qui sol ser
receptiu a escoltar.
En quant a les juntes, el Degà diu que si es pot es convocaran de manera més seguida, i
que s’intenta fer-les quan es te la informació, i que pren nota a la seva agenda per a fer
una reunió extraordinària del pressupost per a millorar el funcionament de la Facultat.
Respecte els criteris PDA i RLT: el VR diu que las situació és molt greu.
L’administradora del centre, Sra. E. Bosch: informa sobre el magatzem de residus.
Pel que fa a la RLT en el servei de fermentació, ha aconseguit una ampliació de plantilla
perquè s’ha demostrat que és justificada la necessitat de tots el reforços actuals. Una
altre cosa més difícil serà acollir persones de PAS en els departaments que haurien de
sortir a concurs i de fet en quan la UB ho convoqui, podran concursar-hi. Pel que fa a
l’asfalt del terra: és cert, però no s’ha aconseguit diners eterns (el pressupost eren 60000
€, perquè calen fer desaigües, clavegueram, etc.), no és només tira una capa de terra.
S’intenta obtenir els diners d’alguna banda, però recorda que l’equip deganal no es
podem quedar a 0 perquè si surt una avaria urgent seria un greu problema fer-hi front.
El Degà respon al Dr. Salicrú que en consell de govern es portaven les explicacions
d’un ensenyament particular, quan sempre s’han dit de recolzar enenyaments clàssics;
el problema és que els Vicerectors siguin d’opinions tan diferents.
Respecte a les obres del Dept. Biologia vegetal, el Degà informa que el gerent té la
intenció d’acabar-les. També informa que el Dr. S. Nogués ha aconseguit dues empreses
per anar a Torribera, i li reconeix tot el mèrit.
Finalment recorda que caldra revisar les normes de funcionament del pàrking ja que cal
fer targetes noves.
El Dr. G. Llorente afegeix que el Dr. G. Rosselló és favorable al model de 4 +1.
4- Cessió temporal d'espais de la Facultat: El Degà informa sobre la cessió d’espais
de l’antic Dept. d’Estadística per a ubicar una col·lecció de coleòpters cedida al CRBA i
demana l’aprovació de la Junta. La Dra. Durfort felicita al Dept. De Biologia animal i
a la Facultat; aquesta cessió s’aprova per assentiment. També es proposa la cessió dels
despatxos a professors extern d’altres facultats que venen a impartir classe als graus de
la Facultat, que s’aprova també per assentiment.
5- Aprovació del protocol per a la prevenció, detecció i actuació en contra de
l’assetjament sexual de la Facultat de Biologia: El Dr. Remesar i el Dr. Salicrú i
expressen el seu recolzament i s’aprova per assentiment.
6- Manifest de la Junta de la Facultat de Biologia de recolzament del professorat
contractat: El Dr. Rama: expresa la seva queixa pel fet que les jubilacions de
professors titulars i catedràtics es cobreixin amb professors associats i que cal agrair a
aquests darrers el treball que realitzen. El manifest s’aprova per assentiment.
7- Aprovació de la modificació del reglament del Departament de Biologia
Cel·lular: S’aprova per assentiment.
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8- Afers de tràmit: No n’hi ha.
9- Torn obert de paraules:
- El Dr. A. Blanch indica que no ha rebut documentació de la convocatòria de la Junta.
- Dr. F. Sabater demana fer una queixa formal a nivell de Facultat a l’AGAUR sobre
les incompatibilitats d’última hora i el Dr. A. Blanch manifesta la contradicció que
representa que el becari hagi d’estar físicament per signar la beca quan esta fora a
l’estranger.
Sense més temes a tractar, el Degà aixeca la sessió 13:08h de la qual, com a secretària, estenc
aquesta acta.
La Secretària de la Facultat

Marta López Carbonell

Vist i plau

El Degà
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