ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT
Sessió núm.: 01/10
Data: 27.04.2010
Hora: 10:00 hores
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)
R. Araujo
A. Blanch
M. Blas
E. Bosch
M. Calvo
J. Casado
R. Gironés
M. Gorris
N. Hladun

J. Lloberas
D. López
T. Mampel
C. Palacín
I. Pons
J. Pretus
I. Pons
M. Ros
E. Saló
M. Soley
F. Villarroya
G. Viscor
M. López (com a Secretària)

Hi assisteixen com a convidats
A. Miñarro T. Pañell, R. Rama, X. Remesar, R. Iglesias, E. Canela, F. Sabater, D. Grinberg
Han excusat la seva absència
A. Bosch
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Informe del Degà.
Informe dels vicedegans i responsables de les àrees: acadèmica, postgrau, recerca i doctorat.
Proposta de la Facultat de Biologia dels nomenaments de Doctors Honoris Causa.
Aprovació del canvi de nom del Departament de Fisiologia pel de Departament de
Fisiologia i Immunologia.
Afers de tràmit.
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 17 de desembre de 2010.
2.- Informe del Degà
El Degà comença la sessió excusant al Dr. Albert Bosch i felicitant el sant a totes les Montserrats.
Així mateix lamenta l’error en la convocatòria dels alumnes de la Junta anterior i no els escollits en la
darrera elecció. D’altra banda fa constar les condolences per a la Dra. Durfort amb motiu del traspàs de la
seva mare. A continuació informa que malgrat el compromís de deixar la coordinació del BKC, com a
conseqüència de les dimissions dels vicerectors i de no trobar substitut el Degà, a petició del Rector ha
continuat la seva tasca fins el mes de març-abril. En concret va acabar la setmana passada amb les
jornades d’internacionalització que va organitzar el vicerector Carreras i en les que es va parlar del tema
dels rankings, informació que penjarà al web de la Facultat; a partir d’ara es fa càrrec el Dr. Manel
Barranco. Així mateix indica que en breu es farà una reunió específica per informar del BKC a la Facultat
i explicar tot el que implica. També recorda que el gener de 2010 es va incorporar al web de la Facultat el
banner “Noticies de l’Equip Deganal”, on cada dilluns es penja el que es considera de més interès per a
tothom i que està espai obert als vostres suggeriments.

2.1- Obres
a) Després de finalitzar la part del Dept. d’Ecologia, s’havia de completar les obres de la sisena planta de
Fisiologia Vegetal. Davant la dificultat de trobar els espais on traslladar el laboratoris de química de
Biologia Animal i, donats els inconvenients de les diferents alternatives, la proposta és començar les
obres de la sisena planta i en paral·lel les obres per poder traslladar el laboratori de química a la seva
ubicació definitiva a la planta segona. A partir d’aquí seguiran les obres previstes de la quarta i de la
cinquena planta.
b) Aire condicionat i calefacció: l’ única possibilitat és començar de dalt a baix. Qualsevol altre ordenació
implicaria, segons els tècnics, deixar grans zones sense climatització. Per tant, es començarà per la sisena
i s’aniran fent les reparacions a la vegada que les remodelacions de les plantes restants, de manera que en
els propers anys (2012-2013) tinguem tot els Departaments de l’edifici Margalef remodelats.
c) Dept. d’ Estadística: la proposta és començar les obres a l’estiu en una primera fase, la que implica
més soroll i enderrocs, i continuar per intentar acabar al Nadal o com a màxim que es pogués fer el
trasllat la Setmana Santa del 2011.
d) L’alliberament d’espais d’Estadística ens permetrà disposar d’espais per algunes aules necessàries, així
com despatxos per a poder allotjar al personal quan els seus estiguin sent remodelats.
Altres obres que estan en marxa són el magatzem de residus, encara en fase de projecte, però que es pensa
fer en un breu termini donada la precarietat de l’actual magatzem. El software de la climatització de
l’edifici nou està aprovat i es resoldrà en breu. Per acabar aquest punt el Degà indica que el vicerector G.
Bernardos es va oferir a venir a la propera Junta de Facultat per explicar la situació i que el Dr. Sancho és
qui fa tot el seguiment de les obres, qui no te informació nova per afegir a la ja donada pel Degà.
2.2- Professorat
El Degà informa que a principis d’any es va comunicar als vicerectors de les universitats catalanes la
intenció de modificar el programa Serra Hunter, reservant-lo per la contractació de professors i
investigadors de reconegut prestigi. S’han fet propostes per interrompre el programa en aquest moment de
la legislatura o de fer-ho sense tenir en compte la planificació realitzada per les Universitats i les persones
implicades, però la decisió ja estava presa i no va haver marxa enredera. La UB es va trobar amb un grup
de lectors que finalitzaven el contracte durant aquest any i ha decidit treure les corresponents places
d’agregat (11) però no Serra Hunter. A Biologia ja les havíem tret en el darrer concurs i s’estan resolent
aquets dies. En aquesta situació les persones que són Agregat S.H. ho podran seguir sent i les persones
que arribin al final dels seus contractes de lector, col·laborador o Ramón y Cajal podran optar a places
d’agregat o titular segons s’indiqui; en aquest sentit s’aconsella que les persones afectades tinguin les
acreditacions necessàries per poder presentar-se a aquestes places.
Per altra banda, la UB no està interessada en la figura d’ajudant i planteja la seva substitució per una
figura de BRD (contractat) a la qual s’accedeix després del màster, i per una durada de tres anys. A la
mateixa figura també podrà optar sent doctor i el contracte tindria condicions diferents. Encara no s’han
presentat oficialment cap de les dues figures ni la seva reglamentació. Per tant la carrera acadèmica
seguiria la següent trajectòria: BRD, estada postdoctoral fora UB, lector, agregat o titular i catedràtic.
En quan al programa de Càtedres pels acreditats, la UB te la voluntat de complir el compromís subscrit i
seguir traient les places segons el Pla aprovat i la disponibilitat de recursos segons el finançament de la
Generalitat.
El programa de pre-jubilacions continuarà. Aquesta setmana hi ha Comissió de Professorat de la Facultat
i es farà la proposta de places al vicerectorat. Tenim 3 places en espera des de l’any passat (B. Animal;
Ecologia i Immunologia) i algunes vacants i jubilacions que s’ha produït aquest curs a Microbiologia,
Biologia Cel·lular, Bioquímica. Respecte als professors associats, si compleixen amb la normativa (haver
concursat, tenir un altre activitat professional) es renovaran i sinó hauran d’anar a concurs. Al darrer
consell de Govern es va treure la plaça del darrer habilitat a TU de la Facultat, el Dr. Salvador Nogués.
Finalment, el Degà recorda la importància de tenir els documents com el GRAD i el GREC ben
emplenats de cara als estudis i distribucions que es fan des del Rectorat.
2.3- Pressupostos
S’ha demanat a la conferència de degans que elabori un informe per calcular el capítol 2 dels
departaments en funció de les despeses reals, revisant els càlculs actuals i especialment els que ens
afecten de manera important com són els laboratoris de pràctiques i les sortides de camp.També s’ha
demanat a la mateixa conferència de degans que faci un estudi sobre l’efecte que tindrà la implantació del

nou programa de gestió econòmica (el SAP, en substitució del Sicup) en els departaments, oficines de
recerca i afers generals i el seu personal PAS.
2.4- Contracte Programa Docent
El Degà informa han arribat dues partides: 1) per implantació dels nous graus, en que Biologia és la
Facultat amb més pressupost i 2) partida pròpia del programa docent; en aquest marc es podran fer
reunions com la darrera que es va fer amb l’ICE per valorar el funcionament de primer quadrimestre dels
nous graus.
2.5- Reunió amb la Dra. Avila
El Degà es va reunir amb la Dra.C. Avila (Adjunta al Vicerectorat de Recerca i responsable (senior
Officer) de la LERU per tractar el tema d’espais i els seus usos, i demana als directors de departament
que li enviin la normativa de distribució d’espais dels seus departaments.
2.6- Felicitació a la Dra. Sílvia Atrian com a nova Vicerectora d'Innovació i Transferència del
Coneixement en substitució del Dr. A. Aguilar, al qual va agrair la seva dedicació. Així mateix va indicar
que aquesta setmana tindrem notícies sobre la nova direcció dels SCTs, persona de fora de la UB i de
Catalunya.
2.7- Hortet de l’Om
En aquest aspecte no s’ha avançat gaire per les limitacions del pressupost però s’està progressant en
l’ordenació (arribada de l’aigua i un espai per a guardar eines) i reglamentació del seu us.
2.8- Activitats que han tingut lloc a la Facultat
El Degà fa esment de les Jornades de Portes obertes amb gran, quasi massa èxit d’assistència; el Saló de
l’ensenyament i el Saló Futura a on la UB van rebre molta demanda d’informació; actes de Recerca dels
instituts IRBIO (i les conferencies amb motiu de l’any de la Biodiversitat), IBUB; El Fòrum ambiental.
D’altra banda comenta que la nevada del 8 de Març el va fer prendre la decisió de tancar classes a partir
de les 18h, tot i que considera que la seva gestió per part de la UB és millorable.
Respecte les eleccions al claustre, han tingut poca participació d’estudiants però bons resultats entre PAS
i PDI. Felicita als nous membres del claustre. Ara caldrà veure com s’ordena la participació en les
comissions derivades com l’ Econòmica a la que assistia fins ara el Dr. Hladun, i al qual agraeix la seva
tasca de tots aquests anys.
Finalment el Degà agraeix a la Dra. Durfort l’organització eficient i generosa de la Setmana de Sant
Jordi, amb l’exposició fotogràfica Expo Natura. A continuació obre un torn de preguntes:
- Dra. R. Araujo pregunta: Com es quantifiquen els crèdits ECTS pel professor? Acreditacions a
catedràtics, quin compromís hi ha? Es connecten els 2 edificis amb el magatzem de residus?
- Dr. Villarroya: es queixa que l’aplicació ha sigut individual i que el Rectorat no ha informat que la
Generalitat no té diners i voldria que la Facultat fes palès que aquesta no és la manera de fer-ho.
- Dr. E. Saló: pregunta què passarà amb els contractats (lectors) terminals i si hi ha un compromís ferm.
El Degà, desprès de felicitar als catedràtics que han obtingut la plaça, respon:
- A la Dra. Araujo: diu que el compromís era treure unes 40 places amb els mateixos criteris i, que tot i
els problemes econòmics, hi ha la voluntat per part del vicerector responsable (Dr. Viladevall). Respecte
al magatzem de residus diu que la connexió amb l’edifici nou implica la perforació d’una paret molt
gruixuda i que s’està valorant el que és millor: si això o facilitar la connexió pel pàrking, però que encara
no es té prou informació.
- Al Dr. Villarroya: el programa d’intensificació ha vingut dit i fet. La Dra. R. Gironés subscriu que la UB
ha intensificat la recerca i que els investigadors han de pagar al personal contractat dels seus propis diners
per fer les seves classes. Es va rebre un escrit on es demanava quins professors que tenen projectes
europeus actuen de coordinadors. El Dr. A. Blanch diu que els projectes europeus van a cost total; que
s’imputa a auditories de la Unió Europea i les facultats entenen que reberàn diners que servirien per a
pagar a les persones que faran les classes que un no pot fer perquè esta dedicat a fer recerca.
- Al Dr. Saló: diu que el recorregut més fàcil és el recorregut plaça lector/ajudant/col·laborador passi a
agregat, a lo que el Degà diu que el compromís del vicerector és ferm.
Tornant al que la Dra. Araujo preguntava sobre els crèdits per als professors, el Degà respon que ell no ho
sap, i que és conscient de les hores que aquí fa el personal de la Facultat. El Dr. Llorente indica que la
única informació que hi ha és que el PDP segueix sent actiu, però que no hi ha resposta clara de quant val
el crèdit ECTS. El Dr. A. Blanch diu que la pregunta de la Dra. Araujo és molt important i demana al Dr.
Llorente que se li digui al vicerector i siguem rigorosos, a lo que el Dr. Llorente està d’acord totalment.

Intervé el Dr. Canela, que diu que la raó per la qual no s’avança en els estatuts del professorat és pels
costos i que trigarem uns anys a superar aquesta situació.El Dr. G. Viscor comenta que el document que
van elaborar pels graus ja esta concretat; també diu que qui més va arriscar ara s’haurà d’apretar el
cinturó; i que pels màsters no està fet i caldria pensar si cal fer-lo o no. El Degà fa referència a les
fluctuacions que ha hagut en els equips rectorals i la inestabilitat que això ha comportat. Tanmateix vol
agrair a tothom les hores que hi posen sense mesures i sempre amb la màxima qualitat i que la UB ens
considera la millor facultat, cosa que es veu reflectida per la dotació econòmica, o per poder escriure i
publicar textos en els diaris.
3.- Informe dels vicedegans i responsables de les àrees: acadèmica, postgrau, doctorat i recerca:
3.1. Vicedegà Dr. G. Llorente: felicita als estudiants escollits en les eleccions i els demana disculpes per
no haver estat convocats. A continuació informa que la Dra. M. Teresa Anguera és l’actual Vicerectora de
Política Docent i Científica i que la Dra. Roser Bono és la Delegada del Rector per a Graus i
Ensenyaments de 1er i 2n cicle. També informa dels següents punts:
- Que va tenir lloc la Pressa de possessió dels nous caps d’estudis de Biotecnologia i de Ciències
Biomèdiques: Dra Montse Busquets i Dr. Jeús Pérez-Clausell.
- El 12 febrer va tenir lloc la Jornada de valoració de Graus, amb un èxit de participació.
- El 18 febrer es van aprovar les Normatives reguladores de l'accés als ensenyaments universitaris oficials
de Grau de la Universitat de Barcelona per als més grans de 40 anys mitjançant l'acreditació d'experiència
laboral o professional i per als més grans de 45 anys (més entrevista i solament entrevista).
- El 12 de març s’aproven les Taules de reconeixement entre assignatures dels ensenyaments de primer i
segon cicle que donaven accés a segon cicle de diferents ensenyaments i les assignatures del grau que
substitueix l’ensenyament al qual es va accedir (Bioquímica). La llicenciatura de Bioquímica és una
llicenciatura de segon cicle a la que es pot accedir amb el primer cicle de Biologia, Química, Farmàcia,
Biotecnologia, Medicina o Veterinària. Per completar la seva formació els alumnes han de cursar unes
assignatures passarel·les, anomenades “fonaments”; aquest requeriment varia en funció de la llicenciatura
d’origen. Per tant, a més de la taula de reconeixement d’assignatura per assignatura generada en
l’aplicatiu, s’acompanya document PDF amb les taules de reconeixement considerant els primers cicles
d’origen .
- Pla de llengües: La Generalitat de Catalunya vol que des de la UB es doni una mena d’acreditació en
una tercera llegua als Graduats, i no és possible; però si que es pot avaluar la competència. S’ha elaborat
un document que s’ha afegit al pla de llengües que facilita i dona un marc ampli per assolir aquesta
competència. S’acorda informar favorablement el document que consta com annex 3. La Dra. Fonrodona
informa que el traspassarà al pla de llengües: Text relatiu a la competència en una tercera llengua,
preferentment l’anglès per a incorporar amb el pla de llengües consensuat a la Comissió Acadèmica de
Consell de govern 12 de març de 2010. En el cas dels estudiants l’objectiu, és l’aprenentatge i ús en
l’àmbit acadèmic perquè puguin desenvolupar-lo posteriorment en l’exercici de la professió. En aquest
sentit, cada ensenyament de la Universitat de Barcelona definirà els mecanismes adients per assolir
progressivament la competència en una tercera llengua, preferentment l’anglès; per materialitzar-ho, els
centres decidiran, com a mínim, un dels mecanismes que permetran articular-ho mitjançant diverses
accions, entre les quals es suggereixen les següents:
- Impartir la docència d’un mínim d’assignatures en una tercera llengua,
preferentment l’anglès.
- Elaborar i defensar el treball fi de grau en una tercera llengua, preferentment
l’anglès.
- En algunes assignatures presentar els enunciats de les proves escrites de
l’avaluació i incloure la bibliografia o documentació de lectura obligatòria en
una tercera llengua, preferentment l’anglès.
- Fer una estada en una universitat estrangera en el marc d’un conveni de
mobilitat en un país de parla no hispànica (en una tercera llengua,
preferentment l’anglès).
- Fer les pràctiques externes en una entitat on la llengua de treball habitual sigui
una tercera llengua, preferentment l’anglès.
Els mecanismes triats han de quedar reflectits en els plans docents corresponents; alternativament
l’estudiant pot presentar un certificat expedit per centres acreditadors reconeguts que indiquin la
competència lingüística assolida (mínim B2). Aquesta menció s’inclourà en el Suplement Europeu del
Títol.

- Aprovada, la pròrroga de les directrius per a l’organització academico-docent de la UB pel curs 20102011. Els criteris prorrogats son:
Tipus d’activitat
Mínim *
Màxim **
Teoria, teòric-pràctic***
60
110
Seminari, pràctiques de problemes, pràctiques
amb documents, sortides culturals

30

50

Pràctiques d’ordinador, pràctiques orals comunicatives

20

30

Sortides de camp, taller experimental, pràctiques
de laboratori, pràctiques externes, altres pràctiques,
tutorització per grups

10

20

4

8

Pràctiques clíniques

* Es podrà planificar l’activitat amb un nombre inferior d’estudiants si el nombre de
matriculats a l’assignatura es inferior a aquest mínim. També es podrà planificar
l’activitat amb un nombre inferior per altres motius sempre i quan el Departament
encarregat de l’activitat disposi de suficient força docent per fer-ho.
**Amb un nombre superior d’estudiants s’ha de desdoblar el grup que realitza
l’activitat.
*** En casos excepcionals es podran formar grups per realitzar activitats de teoria o
activitats teòric-pràctiques amb un major nombre d’estudiants.
- També informa dels resultats de les eleccions d’alumnes a:
Claustre
CENTRE: Facultat de Biologia
4 alumnes 1:AJEC. 2 BIO ESTUDIANTS INDEPENDENTS PEL PROGRÉS 1 SEPC
Participació: 8,8%
Junta de Centre
CENTRE: Facultat de Biologia
15 estudiants 2 bio estudiants independents pel progrés; 1 Bioquímica; 4 Biosuccés; 8 LaCUBBA
Participació: 8,62 %
CONSELL: Bioquímica
2 estudiants
Participació: 11,42
CONSELL: Biotecnologia
4 estudiants
Participació: 37,69
CONSELL: Ciències Ambientals
9 estudiants
Participació: 12,13
- Respecte als Quinquennis docents: Els professors que tinguin ja 6 quinquennis poden demanar un de
més. Si aquest es concedeix es canvia pel primer quinquenni (que representa un import inferior als
quinquennis actuals).
- Decret de retribucions addicionals: Docència Recerca i gestió es pot demanar un tram més quan s’han
assolit tots els trams possibles i canviar-ho per un dels primers trams que tenen un valor econòmic més
baix (complement autonòmic).
- Resultats de les Enquestes: no massa positives de Llicenciatura (en paper) i de Grau (“on line”)
s’obriran properament. S’ha de fer unes accions de bones pràctiques per fomentar la participació dels
alumnes.
- Reconeixement de cicles formatius: ja està enviat a Gestió Acadèmica; ara ha de dictaminar la
Generalitat.
- Comissió de pràctiques externes: El document de la normativa encara no esta aprovat.
- Dotació de laboratoris: s’han obtingut 30.000 euros (del BKC) per dotar-los de la infraestructura per les
Assignatures noves dels graus i per a la videoconferència (Aula Magna/Aula Graus).
- Contracte programa acadèmico-docent: 635.000 euros (9,5% d’augment) i 365.000 euros addicionals
per la implementació dels graus i de les noves assignatures. Considerant els % d’experimentalitat (40%),
el numero d’alumnes (30%) i el numero d’ensenyaments (30%), la Facultat ha quedat en primera posició.

Dels 635.000 euros, el repartiment es farà segons els criteris: 35% millora del rendiment acadèmic, 20%
avaluació docent, 20% modernització i gestió docent, 25% àmbit propi del centre.
- Pla de gestió de laboratoris s’està duent a terme les reunions entre els coordinadors/responsables dels
laboratoris i els caps d’estudis. Agraeix la col·laboració d’alguns departaments que han aportat als
laboratoris material que ja tenien.
- Jornada portes obertes: Agraïment al professorat implicat tot i l’elevada xifra de preinscrits: 422.
També informa que aquest divendres hi haurà les Jornades de Professionalització i taula rodona, etc. I
finalment informa que la comissió de 4rt any es va reunir ahir i que ja tenen un document que passarà als
caps de departament.
3.2. Vicedegana Dra. S. Balcells: informa que la Dra. Mª Rosa Buxarrais (Dpt de Teoria i Història de
l’Educació; Fac. Pedagogia) és actualment la delegada del rector per a Màsters i Doctorats
- Nova normativa UB de màsters oficials, encara no aprovada, però no hi ha grans canvis doncs ja que
estan “verificats” com a tals. Les noves propostes de màster per implementar el 2011-12 han de seguir la
nova normativa i ja haurien d’estar-se gestant per poder superar tots els tràmits.
- S’ha creat el SAIQU: sistema d’assegurament intern de la qualitat als centres- per part de l’agència de
qualitat de la UB, per garantir la qualitat ensenyaments oficials. Cada centre ha de tenir una comissió de
qualitat i elaborar els documents amb els processos que cal seguir per tal d’obtenir un conjunt
d’indicadors. Cada any s’ha de fer una memòria de qualitat al centre. S’ha creat la comissió amb els caps
d’estudis, alguns coordinadors de màsters, la cap de secretaria d’estudiants i dos estudiants; tot i que s’ha
començat a treballar (1ª reunio 24 març 10) hi ha força feina a fer.
- Preus Màsters oficials 2010-11
De manera poc explícita, als pressupostos UB pel curs vinent constava una puja de preus màsters oficials
per a estudiants extracomunitaris x 4. Es va consultar a la comissió de doctorat i a la comissió acadèmica i
des del vicerectorat van respondre que era legal i les demés universitats ja ho feien. Davant les queixes
des de les facultats es va fer la contraproposta d’aplicació d’aquest article de forma gradual:

1- Multiplicació (x2) el preu de la matrícula a partir del 31.05.2010 als estudiants 1:
a. No nacionals ni d’un país integrant de la Unió Europea
b. No becat per conveni o tractat considerat en l’article 1.5 del Decret 110/2009
c. Sense permís de residència superior a un any acadèmic
2- Estudi i comprovació de l’efecte i a quants estudiants afecta per decidir el multiplicador
definitiu de la matrícula i el segment d’estudiants estrangers al què s’aplicarà.
3- Taxa per a material i infraestructura docent: caldria revisar la taxa dels 6 euros actuals
fins als 14 euros

- Canvi de gestió pressupostos màsters i calendari:
Es distribuirà per Facultats i no per Màsters, anirà per any natural i no per curs acadèmic; tanmateix, hi
haurà un canvi de sistema informàtic de gestió: mor SICUB i passem a SAP
- Màster de Secundària
S’està preparant la 2ª edició amb molts aspectes a millorar ja que enguany hi ha hagut múltiples
problemes (tant pel que fa als instituts com pel que fa al calendari).
- Planificació curs vinen
Es faran tríptics en 3 idiomes (gràcies ala persona de suport del BKC); la programació d’aules es farà
amb suficient antelació per entrar tot a GRAD; hi haurà un nou sistema de gestió d’aules d’informàtica
semblant a la de reserves d’aules de teoria (es farà arribar a tot el personal de la Facultat per escrit); la
convocatòria de beques col·laboració màsters avui ja surt la resolució.
Finalment el Degà agraeix al Dr. Sergi Vives la gestió feta de les aules d’informàtica durant aquests anys.

3.3. Vicedegana Dra. M. Giralt: Informa dels tems tractats a la reunió de la Comissió de recerca de la UB
(1 març 2010):
- Convocatòria de Material Obsolet UB: la Facultat ha obtingut el 21% del total, dels 671.000 €
concedits.
- Places Ramón y Cajal UB 2010: 2 places per a la Facultat (del total de 16) per: Bio. Vegetal, Animal i
Ecologia; i per Bio. Fonamental i de Sistemes (abans Bio. Molecular, Cel.lular i Genètica).
Nous ICREA: felicitats al Dr. Jordi Garcia, de Genètica.
- Contracte Programa de Recerca 2010: La informació està penjada a “Notícies Equip Deganal”.

Respecte al pressupost per a la Facultat de Biologia (1ª facultat en recerca de tota la UB), tenim
236.193,36 € (suposa el 20% del total UB). La distribució interna del Contracte Programa de Recerca a la
Facultat és: un 30% part fixa (en proporció a equivalents a temps complert , calculant com a 1 per
dedicacions a temps complert i per 0,5 a temps parcial, per a cada Departament) i un 70% part variable
considerant tres paràmetres de productivitat: 30% INPUTS obtenció de projectes; 60% OUTPUTS
producció d’articles ponderats pel seu índex d’impacte SCI; i 10% Número de tesis doctorals. (Les
dades obtingudes són relativitzades al número d’equivalents a temps complert per cadascun dels
Departaments.)
- Convocatòria d’Ajuts: tipus i calendari (la informació està penjada a RECERCA web Facultat); es
mantenen els 8 tipus Ajuts del 2009, però hi ha un novè Ajut: Ajut PONT entre projectes competitius.
També informa, de la carta de protesta signada pel Degà i els Directors de Departaments al vicerector Dr.
J. Alberch sobre la poca transparència dels criteris priorització de les beques APIF, alhora que recorda
també a tothom la necessitat de tenir actualitzat el GREC. Concretant: ha arribat de Vicerectorat de
recerca el Mapa becaris 2010. Respecte als criteris: només hi ha canvi en els articles, es fa ponderació per
quartils. Total Facultat 25 beques. Es manté respecte 2009, però hi ha alguns canvis entre Departaments.
- Informa que aquesta setmana es coneixerà el nom del nou director dels Serveis Cientifico-Tècnics. A la
Unitat confocal s’apropa el fi de les obres i s’esta a l’espera del trasllat de tot el que queda al Parc).
- Dels Serveis de la Facultat, informa que al Servei de Camps Experimentals hi ha hagut canvi de
responsable científic, Dr. Salvador Nogués, alhora que agraeix a la Dra. L. Alegre la feina feta durant
aquests anys. Del servei de Criogènia, indica que la informació i tarifes són al web de la Facultat.
3.4. Secretària Dra. M. López:
- Esborrany del nou Decret d’estudis de Doctorat, tal i com ja es va informar a la darrera comissió de
doctorat de la Facultat. Actualment s’estan recollint aquelles qüestions relatives al mateix, donat que hi ha
molts aspectes que no queden clares. Des de la Universitat, la vicerectora Dra. Mª T. Anguera recollirà
aquests aspectes i ho enviarà a Madrid, per a l’elaboració de la versió definitiva del text.
- S’ha creat la Unitat de la Igualtat de la Universitat de Barcelona amb l’objectiu de vetllar perquè es
respectin els drets fonamentals entre dones i homes. També s’ha de crear a la nostra facultat, per la qual
cosa des del Deganat hem donat difusió a tots els departaments de la Facultat per a que tothom que hi
estigui interessat en formar-ne part ho pugui fer.
El Degà obre un torn de paraules:
En primer lloc el Dr. A. Blanch agraeix la feina que està fent del l’equip deganal. A continuació demana
que fem una reflexió col·lectiva sobre els trams autonòmics i la manca de realisme pel volum de feina que
representa el fet de demanar-los i es pregunta perquè no es qüestiona si el procediment és el correcte?
També pregunta quin és el preu del màster oficial doncs planteja que potser haurem de tancar màsters en
comptes de fer plantejaments externs del tipus x4 el preu als alumnes extracomunitaris, i demana sobre
els 30.000 euros del contracte programa de recerca.
Intervé un alumne que pregunta sobre la 3ª llengua, donat que sembla ser que els alumnes que venen de la
secundària no tenen el nivell suficient d’anglès, però que per altra banda és molt car cursar idiomes a la
UB i hi ha poca flexibilitat d’horaris a més que els llocs per cursar-los estan en punts extrems de la ciutat.
Intervé un altre alumne exposant que aquells que fan llicenciatura no tenen seguretat de fins quan tindran
docència i optativitat.
El Dr. Canela indica que cal racionalitzar tot això en ares de la qualitat docent i fer horaris compatibles.
També diu que cal incrementar les beques i tenir unes normes de permanència estrictes. Pel que fa als
màsters, demana quants estudiants que fan màster no volen fer tesi doctoral. I quin és el seu cost. També
demana pel protocol de les aules d’informàtica per a posar programes als ordinadors, i que el programari
de la UB hauria d’estar en català.
La Dra. Gironés reitera que és molt important saber quin és el cost per la UB de formar doctors, que
sembla que només sigui el cost el màster però no consta enlloc la feina del professorat i que cal valorar
aquesta dedicació docent ja que és crític per a la qualitat.
Un altre alumne indica que certs títols en anglès no es poden convalidar perquè no hi ha convenis amb
determinades escoles, i demana que com és que hi ha un excés de màsters i alhora es demana més
especialització?
Respon el Degà:
- Al Dr. A. Blanch: li diu que està totalment amb l’excés de burocràcia i diu que és una qüestió que
sobrepassa inclús a la UB. Respecte del contracte programa, diu que cal entendre-ho com una proposta i

que els preus dels màsters es van pressupostar en ase a l’any passat i que en alguns casos el vicerectorat
ho va corregir.
- A l’alumne: proposa aprofitar el practicum per arribar a assolir el nivell per part de l’alumne. Respecte
als qui fan llicenciatura, diu que s’intenta que els alumnes ho puguin fer de la millor manera possible.
- Al Dr. Canela: diu que no tenim mesurat el nº d’alumnes que fan màster i no van a doctorat però que es
farà un diagnòstic al respecte. Pel que fa a les aules d’informàtica diu que mirarem de fer un bon protocol,
de semestre a semestre.
- A la Dra. Gironés: Li dóna la raó en que no està valorada la feina que fa el professorat que forma
doctors. I diu que les futures de escoles de doctorat encara no hi ha res concretat. El Degà s’ho planteja
com que les escoles de doctorat haurien de recollir informació però no eliminar el que a hores d’ara ja
funciona als centres.
- A l’alumne: respecte l’especialització dels màsters, el Degà pensa que de mica en mica tot s’anirà
dimensionant correctament i que donat el nº actual d’alumnes (més de 500) en els màsters oficials
considerem que tenim un bon èxit.
Intervé el Dr. Llorente pel que fa a dos punts concrets:
1ª llengua: hi ha una contradicció amb les P.A.U. En tot cas es pot sol.licitar una prova de nivell a la EIM.
(escola idiomes moderns) i així validar els títols acadèmics en el cas de les escoles no reglades.
Pla d’extinció: tota la informació respecte als cursos, docència de cada assignatura, i optatives està al
web.
Intervé la Dra. S. Balcells indicant que la majoria d’alumnes que fan màsters no fan doctorat, que
ha anat baixant la vocació.
Intervé el Dr. A. Blanch indicant lo difícil dels màsters ‘professionalitzadors’ en el sentit de
trobar altres professionals externs d’universitats europees per a ‘co-impartir’ la docència d’aquests
màsters aqui i que els costos són molt elevats.
4.- Proposta de la Facultat de Biologia dels nomenaments de Doctors Honoris Causa
La Dra. M. Giralt explica les 2 propostes que presenta la Facultat, una per part del Dr. Casinos i l’altre per
part del Dr. Argilés, que són aprovades.
5.- Aprovació del canvi de nom del Departament de Fisiologia pel de Departament de Fisiologia i
Immunologia.
S’aprova el canvi de nom per assentiment.
6.- Afers de tràmit.
No hi ha afers de tràmit.
7.- Torn obert de paraules.
El Dr. A. Blanch demana fer un full indicant el circuit a seguir en cas d’accident.
El Dr. Villarroya demana quin és l’impacte de la producció de professors que fan la seva tasca de recerca
al parc científic i quin és el status d’accés d’un becari i si pot fer recerca fora de la Facultat. També indica
la seva preocupació de que els becaris deixin de ser una qüestió de les facultats.
El Dr. Canela explica que el reconeixement de l’anglès és de l’escola oficial d’idiomes i no de la EIM.
Els alumnes indiquen varies qüestions: que el document de ‘l’hortet de l’om’ el tenen en marxa. També
opinen que seria positiu fer assignatures en anglès si és en un anglès per a científics, com a optativa, i
demanen si es podria fer aqui a la Facultat. Finalment pregunten si la reducció de pressupostos que el
ministeri té previst fer pot afectar a la qualitat de l’ensenyament.
El Dr. X. Remesar es queixa de la manca de reconeixement públic per part de la UB al professorat fa,
mentre que al PAS si que se’ls reconeix.
La Dra. T. Mampel manifesta la seva preocupació per com seran les escoles de doctorat.
El Dr. N. Hladun comenta que els professors que fan recerca fora, si signen com a membres del Parc
Científic, no es consideren membres de la UB.
La Dra Giralt respon:
Respecte les beques APIF diu que els vicerectors de recerca de la UB no veuen la problemàtica com
nosaltres. Ella opina que els becaris han de ser per la gent que esta aquí fent la recerca i que cal lluitar per
a que així es reconegui, indicant però que es tracta de professors de la UB.
La Dra. R. Iglesias diu que no s’ha d’acceptar que alhora de fer els repartiments interns es divideixi pel nº
de professors i la Dra. M. Giralt explica que amb l’actual criteri d’eficiència la UPF ens guanya ja que
tenen tot el professorat fent la recerca a dins i nosaltres no perquè tenim professorat a fora. Es genera un
debat i el Degà suggereix que la comissió de recerca faci una proposta per a calcular aquests ‘inputs’.
Respecte al decret de doctorat, indica que des de la CDF estarem molt al cas de totes les qüestions

conforme vagin arribant. D’altra banda indica que farem un protocol d’actuació per a situacions de
primers auxilis. Respecte a l’anglès, intervé la Dra. S. Balcells i diu que és una estafa que després de fer
anglès durant tot el batxillerat arribin a la universitat sense tenir assolit el nivell, i que farem el millor que
puguem.
El Degà respon que no te informació de si es reduirà o no el els pressupostos pels alumnes i com afectarà
a la qualitat, i que no sap el perquè de les diferències entre PAS i PDI. La Sra. E. Bosch explica en que
van consistir les paraules del Rector en l’acte de reconeixement al PAS.
Finalment, l’equip deganal agraeix a totes les persones de la Facultat que van col·laborar en el bon
desenvolupament de les eleccions (alumnes, PDI i PAS).

Sense més temes a tractar, el Degà aixeca la sessió a les 13:25h 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

