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Facultat de Biologia
Av. Diagonal, 645
08028-Barcelona

ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT
Sessió núm: 03/07
Data: 6 de setembre de 2007
Hora: 10:00 h.
Lloc: Aula Magna.
Assistents a la Junta.
F. J. Casado (com a degà)
J. Lloberas (com a vicedegà)
P. Moral (com a vicedegà)
C. Palacín (com a vicedegana)
J. Sancho (com a adjunt al degà)
M. Aguadé
J. Armengol
C. Bergareche
E. Bosch
M. Durfort
C. E. García
J. González-Solís

J. Gosàlbez
A. M. Gumà
N. L. Hladun
G. A. Llorente
M. D. López
T. Mampel
T. Riera
M. Salicrú
H. Salvadó
A. Serra
X. Testar
F. J. López (com a secretari)

Hi assisteixen com a convidats.
E. I. Canela, R. Iglesias, F. Lucena, S. Mañosa (en substitució de M. T. Blas), A. Miñarro, T.
Pañell, X. Remesar (en substitució de R. Codony), M. Reina (en substitució de J. A. del Rio), E.
Saló, G. Viscor (en substitució de J. Gutiérrez).
Han excusat la seva absència.
R. Gironès, J. Gutiérrez, M. Llobera, R. M. Masalles, J. D. Ros.
Ordre del dia.
1.
Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.
Informació i calendari de la planificació del mapa de graus de la Facultat de Biologia.
3.
Contracte programa academicodocent 2007-2008 i cofinançament extern.
4.
Assumptes de tràmit.
5.
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 ordinària de 27 de juny de 2007.
2. Informació i calendari de la planificació del mapa de graus de la Facultat de Biologia
El degà comença la seva intervenció indicant que ha arribat el moment d’organitzar la discussió
del mapa de graus que haurà d’impartir la Facultat de Biologia, i que, atesa la importància del
tema, s’ha obert aquest punt de l’ordre del dia a tots els membres de la Facultat. Tot seguit, el
degà fa esment que, tot i que encara no està aprovat el Reial decret definitiu, alguns aspectes
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sembla que ja estan ja fixats (graus de 4 anys i 240 ECTS, 60 dels quals seran obligatoris de la
branca de coneixement, un projecte de final de carrera d’entre 6 i 30 ECTS, pràctiques externes,
possibilitat de graus/itineraris en Y i en Y invertida, etc.). Així mateix, atès que no hi haurà
increment en recursos de personal, demana prudència als departaments a l’hora de fer les
propostes. Un altre aspecte que cal considerar és que, amb vista que els futurs graduats puguin
exercir professionalment com a biòlegs, serà obligatori que cursin un mínim de crèdits en
matèries troncals.
En relació amb l’organització del debat, el degà proposa crear una comissió formada per tres
persones (Dra. C. Palacín, Dr. J. Sánchez i ell mateix), sense poder decisori, que es reunirà amb
els col.lectius implicats en les propostes del mapa de graus: departaments (cada departament
podrà organitzar aquesta discussió com vulgui), una comissió de directors de departament, el
Consell Assessor de la Facultat, una comissió d’estudiants i una comissió assessora interna.
També indica que, per agilitzar el procés i fer més comparables les diferents propostes, hi haurà
un qüestionari que hauran d’omplir aquestes comissions, a partir del qual es farà una proposta
final que haurà d’aprovar sense modificacions la Comissió Acadèmica de la Facultat per una
majoria qualificada de 2/3 com a mínim. Un cop superada aquesta etapa, la proposta serà
tramesa a la Junta de Facultat a començament d’octubre.
Després que s’hagi establert el mapa de graus, se’n discutiran els continguts: cada grau proposat
tindrà una comissió promotora amb caràcter més executiu i en el qual estaran representats tots
els departaments, així com una comissió de coordinació que donarà coherència a les propostes.
Cada proposta de grau haurà de ser aprovada per la Comissió Acadèmica i finalment per Junta
de Facultat, la qual està prevista per Nadal aproximadament. Queda clar que en aquest punt
encara no caldrà tenir fet el pla d’estudis (perquè disposarem de temps fins a la Setmana Santa),
sinó tan sols continguts i objectius formatius. El degà indica que aquest calendari està
condicionat pel fet que la UB ens demanarà cap a finals de juliol les propostes elaborades si és
que les volem implementar durant el curs 2009-2010.
A continuació s’obre un torn d’intervencions. El Dr. Serra pregunta si és necessari que les
propostes dels departaments hagin de ser aprovades pel Consell de Departament; el degà
contesta que és recomanable, però no imprescindible. La Dra. Aguadé demana com arribarà la
informació sobre la marxa del procés als diferents membres del professorat; el degà respon que
hi haurà dos vehicles d’informació: el representant de cada departament i, d’altra banda, les
comissions dels diferents graus penjaran els acords a la pàgina web de la Facultat 24 hores
després de cada reunió. La Dra. Aguadé també demana que hi hagi un temps mínim suficient
per poder estudiar les propostes; el degà contesta que la proposta del mapa de graus estarà
disponible un mínim d’una setmana abans que sigui aprovada per la Comissió Acadèmica, i les
dels diferents graus encara més temps abans.
La Dra. Durfort pregunta si és cert que la UAB ja té fixat el seu mapa de graus des del mes de
maig i si això s’hauria de tenir en compte políticament; el degà respon que no li consta aquest
fet i que tot indica que la Generalitat no aprovarà cap mapa de graus a Catalunya sinó que
deixarà que cada universitat tiri endavant les seves propostes mentre no impliquin més diners o
places i que superin els processos d’acreditació corresponents, i que en qualsevol cas un grau
que no s’aprovés sempre es podria reconvertir en un itinerari d’un altre títol aprovat. El Dr.
Canela opina que, per establir el mapa de graus s’hauria de buscar un referent internacional,
particularment el model britànic, que s’ha de tenir en compte l’atracció que representa la
denominació dels títols, i que en qualsevol el Consell d’Universitats determinarà si un títol
s’adapta als seus continguts; també opina que és important conèixer l’opinió d’aquells que
contractaran els futurs titulats i que, per tant, és important saber què n’opina el Consell
Assessor, i que li preocupa el tema de la Biomedicina al campus de Bellvitge; el degà contesta
que el model britànic és cap a on hem d’anar, i que podria ser compatible una Biomedicina a la
Facultat de Biologia amb un grau de Medicina Molecular a Bellvitge. El Dr. Baguñà opina que
l’esquema que es planteja per fer la discussió dels graus és massa complex i demana que se
simplifiqui, que fa temps que ja es va mostrar partidari del model britànic, i que creu que
s’haurien de tirar endavant les cinc titulacions que es van proposar en el moment oportú; el degà
contesta que el model britànic no era possible amb el Reial Decret encara vigent, i respecte a la
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complexitat del mecanisme de discussió, opina que potser sí que ho és però que així es garanteix
la participació de tothom.
3. Contracte programa Academicodocent 2007-2008 i cofinançament extern
El degà informa que a finals de juliol es van lliurar a les diferents facultats les propostes dels
contractes programa Academicodocents per tal que siguin aprovades, i que, pel que fa a la
nostra, hi ha diferents aspectes en que no està d’acord, com ara que els criteris de repartiment
s’establissin a posteriori, que no hi hagi cap subvenció per al Programa d’acció tutorial, el baix
finançament per al Fòrum Ambiental, la manca de finançament de les reunions amb el
professorat de secundària (quan a altres centres sí que se’ls ha concedit), el fet que només
s’hagin concedit dos becaris, i també que a altres facultats se’ls hagin concedit partides per a
infraestructures quan aquest punt estava clarament establert que no s’hi inclouria. El degà
informa que, per aquests motius, no va voler signar aquest contracte programa sense disposar
del vist-i-plau de la Junta de Facultat, i manifesta que, tot i que amb la quantitat que ens ha estat
concedida es podrà fer tot allò que inicialment s’havia previst, considera incorrectes els criteris
utilitzats per fer el repartiment d’aquests diners. Un altre aspecte que els vicerectorats implicats
han tingut en compte a l’hora d’assignar les partides ha estat l’existència d’un cofinançament, la
qual cosa només és possible gràcies als diners que proporciona el lloguer d’instal.lacions i els
overheads dels màsters de titulació pròpia, i que la nostra Facultat no podia arriscar-se a
condicionar aquest tipus de recursos en el moment actual. En aquest sentit, informa (tot
lamentant fer-ho a posteriori per les vacances d’estiu) que el dia 4 d’agost va arribar una
proposta de TVE a Catalunya per emetre el programa 59 segons des de la Facultat, la qual cosa
implica reservar certs espais, principalment l’Aula Magna, tots els dimarts fins a final d’any en
principi, i que a canvi la Facultat rebrà uns 2.500 € nets setmanals. El degà pregunta a la Junta si
considera que ha de signar el contracte programa en els termes actuals i, respecte al contracte
amb TVE, demana un vot de confiança fins a Nadal, i que si el contracte es prorrogués ja es
tornaria a tractar el tema.
Al torn d’intervencions que s’inicia a continuació, el Dr. Armengol considera que s’ha de fer
palesa la disconformitat de la Facultat amb el contracte programa, especialment pel que fa al
tema d’infraestructures i de material de laboratori, i demana que es redacti una carta de protesta
per manifestar-hi les queixes. El Dr. Gosàlbez manifesta que la manca de criteris és
impresentable, que si no hi ha diners potser s’haurien de deixar de fer certes coses, i que li
sembla bé el contracte amb TVE. La Dra. Palacín mostra la seva indignació pel fet que s’hagin
concedit partides d’infraestructures a altres facultats quan el Vicerectorat havia dit que aquest
aspecte no s’hi inclouria, per les incongruències a l’hora de finançar certes activitats a altres
facultats i no a la nostra, pel fet que els criteris, tot i haver-se establert a posteriori, tampoc
s’acompleixen en alguns casos, amb el greuge addicional que la Facultat de Biologia va ser de
les poques a fer els deures en el termini establert. La Dra. Durfort s’afegeix als comentaris fets
prèviament i es manifesta partidària d’enviar una carta de protesta; també opina que s’hauria
d’incrementar l’assignació als conferenciants convidats, pregunta si s’ha concedit el becari de
normalització lingüística, i manifesta que li sembla bé el contracte amb TVE, demana que una
part dels ingressos obtinguts es destini a la substitució de les bombetes dels canons de projecció
i, si fos possible, a arreglar el vestíbul de l’edifici Margalef tenint en compte que quan es va fer
el trasllat des de l’Edifici Històric a Pedralbes hi havia el compromís per part del Rectorat de
canviar el terra de l’edifici; finalment, la Dra. Durfort considera inacceptable que s’hagi llençat
mobiliari de la Facultat que estava en bon estat. El degà contesta que s’ha intentat reciclar tot el
mobiliari que s’ha pogut i, respecte a l’assignació als conferenciants, els diners extra obtinguts
per la Facultat haurien de servir per a aquesta mena de coses. El Dr. Serra opina que s’hauria de
signar el contracte programa però manifestant el nostre desacord i obtenir el compromís que
s’arreglin certes desviacions i, respecte al lloguer de l’Aula Magna a TVE, proposa que, com a
compensació pel contracte programa, ens quedem amb el 20% que hauria d’anar a la UB;
tanmateix, mostra la seva preocupació per les limitacions d’accés a la Facultat derivades de les
mesures de seguretat al voltant del programa de TVE, i demana que es garanteixi l’accés a la
Facultat els dimarts al vespre. La Dra. Palacín reclama que es facin les auditories de seguiment
de la utilització dels diners del contracte programa. El Dr. Canela es mostra partidari de no
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signar el contracte programa, n’explica les raons i exigeix responsabilitats i el cessament del
responsable. El Dr. Llorente indica que en qualsevol convocatòria s’han de respectar els
requisits, cosa que aquí no s’ha fet en el tema d’infraestructures; el degà contesta que el
problema rau en el fet que la normativa no estava escrita, i que confia d’obtenir algun tipus de
finançament alternatiu per compensar aquesta partida. La Dra. Aguadé pregunta què han fet les
altres facultats que també han estat perjudicades. El Dr. Serra manifesta els seus dubtes sobre
l’eficàcia de no signar, i demana buscar el suport d’altres facultats afectades. El Dr. Gosàlbez
considera que s’hauria d’escriure una carta i avisar que s’enviarà a la Conselleria. El Dr.
Miñarro considera que no s’hauria de fer el joc al Vicerectorat. El Dr. Lucena mostra la seva
preocupació per com es farà el següent contracte programa. El Dr.González-Solís es mostra
partidari de no signar el document però també de no treure l’assumpte fora del marc de la UB.
El Dr. Canela proposa contestar que no signarem i avançar quines seran les mesures posteriors
que prendrem. La Dra. Durfort no es mostra partidària de demanar cesaments.
Un cop sentides les diferents opinions dels membres de la Junta, el degà proposa que
manifestem al Rectorat que la postura de la Facultat es no prendre de moment cap decisió sobre
la signatura del contracte programa, però deixant entreveure que la idea majoritària és la de no
signar el document, i al mateix temps buscar fórmules per renegociar els apartats corresponents.
4. Assumptes de tràmit
No van haver afers de tràmit.
5. Torn obert de paraules
La Dra. Durfort pregunta per l’estat de les obres de la biblioteca; el degà contesta que estan
anant ràpidament, que actualment s’està a punt de concretar l’inici de les instal.lacions, i que es
preveu que el trasllat podria ser cap a l’estiu de 2008. La Dra. Durfort també esmenta el
problema de les goteres en diferents punts de la Facultat, i mostra la seva satisfacció pel
tractament rebut per la Facultat al programa Einstein a la Platja i al Centenari de l’Institut
d’Estudis Catalans. El Dr. Canela mostra la seva queixa per la manca d’un protocol
d’incidències, per la presència de normatives obsoletes penjades als taulells d’anuncis de
l’aulari, i comenta la publicació d’un nou document europeu sobre recomanacions de doctorat.
El Dr. Gosàlbez fa una pregunta sobre el sostre de la nova biblioteca; el Dr. Hladun indica que
l’actual és diferent al que es va presentar a l’avant-projecte. La Sra. Bosch informa sobre les
substitucions dels canons de projecció de les aules.
El degà aixeca la sessió a les 12.45 h, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari de la Facultat

Vist i plau

El degà

