Facultat de Biologia
Av. Diagonal 643
08028-Barcelona

ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT

Sessió núm.: 06/14
Data: 23.10.2014
Hora: 10h
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
S. Balcells
M. Blas
E. Bosch
M. Camps
C. Cañas (alumne)
D. Carvajal (alumne)
J. Casado
L. Escarmena (alumne)
L. Forcadell (alumne)
M. Giralt
R. Gironés
D. Grinberg
N. Hladun
A. Llurba (alumne)

F. López
T. Mampel
N. Masip
P. Moral
F. Oliva
C. Palacín
M. Pastor
J. Pérez
E. Pi (alumna)
I. Pons
M. Salicrú
M. Soley
F. Villarroya
G. Viscor
M. López (com a Secretària)

Hi assisteixen com a convidats: M. Durfort, M. Font, M. Calvo, M. Menéndez, X.
Remesar, J.C. Ferrer, E. Esteban, M. Grifoll, E. Saló, J.J. Alfonso.
Han excusat la seva absència: S. Balcells, M. Menéndez.
Ordre del dia:
1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2.- Informe Degà.
3.- Informe dels vicedegans i responsables de les àrees: acadèmica, postgrau,
recerca i doctorat.
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4.- Estat de la proposta de Reforma d’estructures i d’organització de la Universitat
de Barcelona.
5.- Aprovació dels informes de re-verificació dels màsters de Fisiologia Integrativa i
Agrobiologia Ambiental i de l’informe de modificació del Grau de
Biotecnologia.
6.- Afers tràmit.
7.- Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió:
El Degà obra la sessió donant les condolences pels traspassos dels pares de Ferran
Burgaya, Rafael Franco i Francesc Mestres i el traspàs de David Lagos, jardiner de la
Facultat.
Tanmateix celebra l’Acte de Inauguració del Curs Acadèmic 2014-2015 i la conferencia
de la Dra. Mercè Durfort, així com el lliurament de les medalles de jubilació de la UB la
E Joan, M. Gracia Bozzo i J. Sancho.
1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors: s’aproven per unanimitat.
2.- Informe del Degà: Comença informant de la situació actual del personal PDI: El
concurs 2014 es va resoldre de manera bastant satisfactòria (poques pèrdues de persones
en situació de finalització de contracte). Amb l’ajut del programa de “Captació de
talent” i amb la Universitat de l’Experiència s’ha pogut mantenir part del personal. De
les places del programa “Serra Hunter” (2012), la plaça del Dept. de Bioquímica i
Biologia molecular s’ha resolt i el 5 de desembre es resoldrà la del Dept. d’Ecologia.
Les previsions pel 2015 són més complicades ja que hi ha actualment unes 80
jubilacions i sols es podran convocar uns 40 agregats SH (interins). Per aquestes places
hauran de competir les persones que finalitzin el contracte de lector, de Ramon y Cajal,
els contractats per captació de talent, els professors associats i els que vinguin d’altres
centres. Respecte al personal PAS: D’acord amb la Resolució del Rector de data 14
d’octubre, s’ha convocat un Concurs de mèrits per proveir llocs de treball vacants de
personal funcionari. A la Facultat hi ha 5 places vacants de departaments, ocupades
actualment per persones interines; el termini de presentació de sol·licituds és des del 15
d’octubre al 3 de novembre i s’espera que no afecti negativament al PAS de la Facultat.
Jornades de vaga: Hi ha hagut bona coordinació amb els representants dels estudiants en
les dues jornades de vaga convocades per les associacions i sindicats estudiantils en
conjunt. Malgrat tot, el Degà expressa el disgust produït per l’aparició d’una pancarta i
el trencament de diverses estructures (canonades i tubs) al terrat de l’edifici Margalef.
Espais i obres: El Bar Restaurant de la Facultat s’ha posat en marxa aquest setembre i
felicita a la Sra. E. Bosch per les negociacions. L’antic local de copisteria s’ha obert per
ampliar la zona de carmanyoles existent, amb bon èxit d’utilització.
Pel que fa a UB Gats demana disculpes per l’actual situació deguda a una diferent
utilització de l’espai respecte del que s’havia demanant des del rectorat. S’estan duent a
terme negociacions per reconduir la situació.
PIU: El servei d’obres ha comunicat que han autoritzat les obres de remodelació dels
antics espais del Departament d’Estadística de l’edifici Margalef per un import de
30.000€. Tanmateix hi ha negociacions per incloure alguna actuació més, com el trasllat
de la cambra freda del Departament de Biologia Animal (localitzada al Departament
d’Ecologia) al subterrani i/o asfaltar la part que falta del pàrquing al costat de
l’estabulari.
Llicència Medi Ambiental de l’Edifici Prevosti: Informa de la visita que el Sr. E. Janer,
(arquitecte del Pla Plurianual) i dos tècnics de l’empresa responsable de l’avaluació
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ambiental d’edificis van realitzar a l’edifici Prevosti i lamenta les molèsties que hagi
provocat als departaments aquesta manera de procedir sense avís previ.
Pàrquings de la Facultat: Informa que degut a la manca de places, s’està controlant el
personal que hi accedeix. Recorda que en Junta de Facultat l’any 2008 es va aprovar que
l’accés es restringia únicament al personal fix PAS i PDI de la Facultat, no incloent
becaris ni contractats post doctorals. No obstant, en casos especials, com malaltia o
manca de mobilitat, per exemple, es poden estudiar les peticions.
Pla d’emergència de la Facultat: Informa que s’han realitzat sessions obligatòries per a
tot el personal de la Facultat, amb notable èxit de participació. Casualment s’han
disparat les alarmes aquests dies en dues ocasions i això ha permès comprovar algunes
errades en el Pla. En quest sentit, felicita a tothom per la bona resposta i anuncia que es
farà un simulacre a principis d’any.
Pressuposts i Economia: En el darrer Consell de Govern es tanca el pressupost del 2013.
Es treballa ara amb el del 2014 i la preparació del de 2015; tot i la incertesa, es treballa
amb la hipòtesi d’un pressupost equivalent a l’actual.
Universitat de l’experiència: La Facultat de Biologia s’ha incorporat aquest curs a la
programació de la Universitat de l’experiència, impartint el curs “L'ésser humà enfront
de la biodiversitat” coordinat pel Dr. R. Masalles. La majoria de professors són
associats de la Facultat que poden així complementar la seva situació laboral.
L’experiència està sent molt bona i agraeix a tothom la col·laboració.
3.- Informe dels vicedegans i responsables de les àrees: acadèmica, postgrau,
recerca i doctorat.
Informe dels vicedegans de l’àrea acadèmica, Dr. G. Llorente i de postgrau, Dra.
M. Busquests:
Acreditacions: Informa que el 28 de maig de 2014 va tenir lloc la visita de la CAE pera
l’acreditació dels títols que s’imparteixen a la Facultat i explica en que consisteix el
procediment. El procés d’acreditació es defineix com un procés administratiu que han
de passar i sol·licitar tots els graus i màsters abans del transcurs de 6 o 4 anys
respectivament des de la data de verificació de la titulació. Els màsters de Fisiologia
Integrativa i Agrobiologia Ambiental, donat que no va passar el procés d’acreditació per
no complir l’estàndard 1 de la normativa, ara han d’anar a re-verificació per adaptar-los
al nou decret. Alhora, hi ha el procés de modificació del Grau de Biotecnologia.
Tercera llengua: Informa que d’acord amb la Llei 2/2014, de 27 de gener de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic, els estudiants que iniciïn els
estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2014-2015 i posteriors,
han d’acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d’una llengua estrangera entre les
establertes en les proves per a l’accés a la universitat amb un nivell equivalent al B2 del
Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa. La UB ha
decidit fer una prova lingüística dels estudiants que arriben al grau i, a tal efecte, s’ha
dissenyat una enquesta que permetrà conèixer si els estudiants esta en possessió d’una
acreditació i de quina llengua. En cas de no disposar d’acreditació, haurà de fer una
prova en línia per l’anglès i una prova presencial per a les altres llengües que es farà de
forma gratuïta a l’EIM. La prova d’anglès en línia estarà vinculada a la intranet de cada
estudiant via MónUB.
Enquestes qualitat alumnat: preocupa el baix nombre de participació dels estudiants i es
demana als alumnes que assisteixen a la Junta de facultat que difonguin la conveniència
de respondre-les. S’estan dissenyant enquestes més simples amb reducció de les
preguntes i dirigides a uns objectius concrets.
Nous decrets en preparació: Conferencia de rectors, ANECA, Ministeri han elaborat un
esborranys de projectes i decrets. El suplement al títol encara no està definit;
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l’acreditació del professorat: te barems diferents per qualificacions mínimes per
catedràtics i titulars; l’acreditació de centres universitaris: es preveu que s’incorporarà
l’acreditació institucional del centre que depèn del nombre d’acreditacions dels títols
que hagi fet.
Possibles canvis de Graus i Màsters: Respecte a la proposta de 3+2, el MEC va
comunicar que no farà cap actuació si no hi ha una proposta per part de les universitats i
deixarà en mans de les comunitats autònomes la decisió d’aplicar el canvi en els títols
de la seva competència. Algunes comunitats com Catalunya i Madrid estan a favor del
3+2. Hi ha molta incertesa la UB engega un procés de reflexió, però és un tema
complex perquè es podria optar per un 4+1 o per un 3+1+1. La CRUE explicita que
canviar ara el disseny dels títols quan s’està en procés d’acreditació, sembla molt
complicat. Fins el curs 16-17 no es posarà en marxa res que no estigui consensuat per
totes les universitats. Les universitats opinen que ara, no es pot fer cap acció de política
acadèmica.
Màsters: Segons dades del curs 2013-14, hi ha 35 màsters que tenen menys de 20
alumnes de nou accés. D’aquests màsters, 10 estan en aquesta situació durant tres anys
consecutius i, si s’apliquen els criteris de programació de la DGU, en el curs 2014-15
s’hauran de deixar d’impartir i en el curs 2015-16 s’hauran de suprimir. Comenta que
seria convenient pensar alternatives abans de tancar un màster directament com fusió
de màsters, oferta biennal, etc.
Informe del vicedegà de l’àrea de recerca, Dr. J. García: Informa dels resultats del
Plan Nacional (Retos y Excelencia) i del PIS (Proyectos de Investigación Sanitaria).
Els SGR de la UB han rebut un 30% menys de diners que la convocatòria anterior, i que
s’han fet reclamacions de la UB a la Generalitat per tal que es canvií el sistema
d’avaluació.
Contracte programa de recerca: es convocarà els ajuts de recerca properament, on
s’inclouen els nous ajuts per a promoure les sinèrgies en recerca.
S’han convocat ajuts pluri-departamentals” per fomentar la col·laboració entre
departaments).
Beques: les APIF i FI han baixat una mica i exposa els criteris utilitzats.
Vitrina de recerca de la Facultat: Informa de les publicacions que s’hi exposen i les
fonts utilitzades.
El dossier de recerca: esta aturat. La pàgina web de la facultat té una nova versió en
marxa. Demana que els caps de departament i membres com recerca transmetin la
informació corresponent. Finalment, agraeix a la Dra. R. Gironès l’ajuda per a la
jornada sobre l’ebola a la Facultat.
Informe de la Secretària de Facultat i responsable de l’àrea de doctorat, Dra. M.
López:
Informa de l’actualització al web de l’Escola de Doctorat i des del mes de setembre,
dels nous programes de doctorat ja verificats i de la relació definitiva dels programes de
doctorat actualment vigents.
Tot seguit el Degà obra un torn de paraules:
- Dr. Casado: Exposa el seu desacord amb el concurs de places del seu departament, en
que persones amb capacitat per a concursar no ho van poder fer. Respecte el Pla
emergència: Demana que es revisin les alarmes i que quan soni una, sonin totes ja que
van haver plantes que no es van evacuar. Respecte a les propostes 3+2 o 4+1+1 es
partidari de no fer res fins que no ens sigui indicat per escrit.
- Dra. Palacín: exposa el seu malestar pel temps que triga l’Escola de Doctorat de la UB
en el procés de legalització dels documents de persones estrangeres que han de fer
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l’admissió condicional a un programa de doctorat i que els cal traduir tots els documents
per traductors jurats.
- Dr. M. Salicrú: exposa que cal saber que està passant a la resta d’Europa en el tema del
4+1 o el 3+2.
- Dra. R. Araujo: exposa el seu malestar pel fet que els professors que estan acreditats a
catedràtic son descartats perquè es considera com plaça nova.
- Carles Cañas: els alumnes veuen que han augmentat molt els preus del bar de la
facultat.
- Lluis Forcadell: defensa les diferencies a l’hora d’acreditar graus en diferents
universitats espanyoles. Exposa la preocupació de l’alumnat a que en un futur les
universitats privades puguin oferir graus de 3 anys en contraposició dels 4 anys de les
universitats públiques. Respecte la tercera llengua: diu que no es pot exigir l’acreditació
de idiomes en acabar el grau. Comenta que les persones que van anar accedir al terrat de
l’edifici Margalef ho van fer per una porta oberta i que no van trencar res.
- Damià Carvajal: Respecte la vaga del 12octubre, molts alumnes s’han queixat que van
rebre mails d’alguns professors avisant que no farien classe
- El Degà respon a les diferents intervencions, per ordre:
- Al Dr. Casado: està d’acord amb ell pel que fa al concurs de les places del seu
departament i en que cal revisar les alarmes.
- A la Dra. Palacín: el vicedegà de recerca li respon que el BOE demana que els
documents vinguin traduïts per un traductor jurat i que això té un cost de 280 euros.
- Al Dr. Salicrú: tot seguit el Degà parlarà de la proposta del 3+2.
- A la Dra. Araujo: efectivament, ha augmentat el nombre de professors acreditats però
el Ministerio no ho veu com una promoció i malauradament ho posa tot dins el 50 % de
taxa de reposició.
- Als alumnes: es cert que és mes car, però la qualitat és superior, tot i això es mirarà de
negociar amb l’empresa. Respecte la vaga, diu que si un professor vol fer classe la pot
fer i si un alumne vol fer classe esta en el seu dret i que no es pot interferir en la llibertat
d’uns i altres pel que fa a la seva tria. El Degà agraeix sempre el fet de mantenir una
comunicació amb els alumnes i estar-ne informat. Respecte al 3+2, el Degà diu que
informarà a tothom sobre el tema. Respecte la vaga: diu que te les fotos per demostrar el
que s’ha trencat i ha calgut reparar.
El Degà ara dóna la paraula al Dr. Llorente: exposa que de la proposta de 3+2
globalment no es té gaire informació, excepte que: sí que haurà TFG, que a les
universitats privades el 3+2 els afavoriria, que no se sap res per escrit sobre preus, que
possiblement les verificacions seran per centre i que actualment l’alumne haurà
d’acreditar la tercera llengua.
El Dr. Grinberg es disculpa per arribar tard i demana que la persona amb contracte
indefinit com a post doc pugui tenir accés al pàrquing. El Degà respon que ho
incorporarà a l’ordre del dia d’una propera junta de Facultat per tal d’afegir a aquest
col·lectiu.
4.- Estat de la proposta de Reforma d’estructures i d’organització de la Universitat
de Barcelona.
El Degà informa que el 23 juliol va haver conferència de degans i directors de centres
de la UB sense l’equip rectoral present, per tal de preparar els temes a tractar en el
proper Consell de Govern i tractar la proposta que ara es presenta. Al setembre no hi
van haver noticies tot i que el Dr. Vallespin es va reunir amb la facultat de medicina. El
Rector no volia estressar les facultats, però el Dr. Vallespin va posar terminis molt
propers que desprès en el Consell de Govern es van suavitzar. El Degà exposa en
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pantalla la proposta dels degans de ciències, de la que s’ha informat als directors de
departament: es tracta de l’àrea de ciències i enginyeria que ja existia a l’estatut des
del 2004. Els degans veuen aquesta proposta com una bona alternativa per evitar la
fusió de centres i a l’hora, fer una organització administrativa amb noves oficines
conjuntes. Comenta que la situació és molt diferent segons els departaments i les
facultats. Es vol anar a un sistema eficient i autònom per a cada secció departamental
derivada (respecte, per exemple, al contracte programa de recerca, la política de PAS,
de PDI, de docència, etc.), però amb unes condicions:
- que la reforma hi posi tothom de la seva part; no pot ser que les facultats de ciències
siguin com una experiència pilot i que altres facultats no facin res.
- que els departaments i la Junta de Facultat estiguin d’acord amb tot.
- que es respectin les decisions que prengui el Claustre.
El Degà obre un torn de preguntes:
- Dr. Casado: explica que com a claustrals van demanar el termini del 15 desembre pera
presentar propostes a tenir en compta en un claustre extraordinari i el Dr. Vallespín no
ho va mantenir; com a director de departament van decidir fer un grup de treball per a
fer un document amb unes condicions indispensables:
1: demanar que s’espera dels departaments, 2: demanar una reestructura administrativa
dels departaments, 3: demanar que la reducció de departaments es faci amb criteris
acadèmics i científics i si hagués aquesta reestructuració, que els criteris de personal
acadèmic, administratiu etc. es mantinguin en funció les seccions departamentals que
han dotat lloc a aquests nous departaments. Aquest document s’enviarà a tots els
directors de departament de la UB i persones que estigui fent reformes. El Degà li
comenta que no te res més a afegir.
- Dr. Salicrú: 1: entén que el document que el Degà ha presentat és una proposta a
estudiar, 2: ell estar fent una proposta que presentarà al Rector i 3: creu que aquesta
reforma suposa una despesa molt important i actualment la UB està en una greu situació
econòmica. Exposa que altres universitats europees no fan res. El Degà agraeix l’anàlisi
que ha fet de la situació i desitja que el Rector pugui entendre tot el que ell ha fet.
Pensa que el Rector esta molt pressionat pel Govern; el Dr. Salicrú afegeix que les
nòmines les van pagant amb una pòlissa que les assegura. .
- Dr. Villarroya: creu que es vol fer una reducció administrativa i d’imatge que afegeix
més capes de complexitat al sistema. El Degà li respon que sempre hi ha hagut
l’estratègia de defensar la facultat perquè si es desmunten les facultats seria molt difícil
tornar-les a muntar i que la manera d’articular una resposta és amb la proposta de l’àrea
de ciències i enginyeria. Afegeix que la facultat no es pot plantar perquè si ho aprova el
Consell de Govern i no s’ha donat una proposta llavors seria pitjor.
- Dr. Arcas: pensa que l’objectiu general de la reforma es eixugar el dèficit però creu
que serà l’efecte contrari. Ell opina que els processos acadèmics de la universitat van
prou optimitzats. El Degà li respon que el que ell pretén només és presentar l’estat de la
qüestió des de la ultima junta de facultat i diu que quan es vulgui presentar res mes ja
es convocarà una junta extraordinària si cal. Els beneficis: intentar aturar això i que no
es facin un departament de biologia vegetal “interfacultatiu” amb la facultat de farmàcia
per exemple i per això cal actuar amb responsabilitat en tot aquest procés.
- Dr. Calvo: opina que la proposta del Degà pot ser una bona opció i vol que la decisió
que prengui la Facultat sigui consensuada per la Junta. Pregunta si la intenció és portar
al Rector aquesta alternativa o si és una esmena i a quins punts es fa l’esmena.
Finalment diu que es posaran a treballar quan tinguin clar que val la pena fer-ho. El
Degà respon que quan es tingui desenvolupat es presentarà a les administradores i al
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professorat i als departaments; per això es mantenen reunions amb els directors. Esta
d’acord en que la situació econòmica es molt complexa.
Tot seguit demana la paraula el Dr. Salicrú: Esta d’acord amb que és essencial preservar
les facultats i els departaments igual.
- Dra. Palacín: agraeix el treball fet pels degans i diu que cal no perdre vots a les
comissions delegades i que es tingui cura amb la proposta de 2 vicedegans
internacionals i amb no perdre vicedegans de recerca.
- Dra. Gironès: voldria veure la proposta del Dr. Salicrú. Pensa que ja hi ha
transversalitat amb les persones d’un departament que col·laboren amb d’altres
departaments. Creu que es pot estalviar diners estalviant processos administratius. Es
queixa de moltes tasques que fa el professor que les hauria de fer l’administratiu.
- Dr. Calvo: demana si els degans posaran la seva proposta al Rector o si es tracta d’una
esmena a la totalitat. El Degà respon que estan treballant en el procés i que es
compromet a muntar una junta extraordinària per a arriar a un consens que serveixi per
donar resposta a tot el procés.
5.- Aprovació dels informes de re-verificació dels màsters de Fisiologia Integrativa
i Agrobiologia Ambiental i de l’informe de modificació del Grau de Biotecnologia:
S’aproven els documents presentats.
6.- Afers tràmit: No n’hi ha.
7.- Torn obert de paraules: no h ha més intervencions.
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

Marta López Carbonell

Vist i plau

El Degà
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