Facultat de Biologia
Av. Diagonal 645
08028-Barcelona

ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT
Dia i hora: 7 de març de 2005, a les 12:00 h.
Lloc: Aula Magna.
Sessió núm: 01/05.
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.J. Alfonso
R.M. Araujo
J. Armengol
C. Bergareche
M. Blas
A. Bosch
E. Bosch
M. Durfort
M. Esteve
C. García

J. González-Solís
J. Gosàlbez
A.M. Gumà
N. Hladun
M.D. López
M. Llobera
G.A. Llorente
R.M. Masalles
J. Maspons
M. Pastor
I. Pons
T. Riera
A. Rovira
A. Serra
S. Vilaró
F.J. López (com a Secretari)

Assisteixen com a convidats:
R. Albalat (en sustitució de E. Saló), M. Busquets, J. Palomeque, T. Pañell, X. Remesar (en
sustitució de R. Codony).
Excusen llur assistència:
R. Codony, R. Gironés, Jd. Ros, M. Salicrú, H. Salvadó, J. Sánchez.
Ordre del dia:
1.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2.
Informació de l’equip deganal.
3.
Recondicionament de l'edifici principal.
4.
Aplicació dels Reials Decrets de Grau i Postgrau.
5.
Creació del Consell Assessor de la Facultat de Biologia.
6.
Proposta de canvi de nom de l'edifici principal a edifici Ramon Margalef.
7.
Afers de tràmit.
8.
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 16 de desembre de 2004.

2. Informació de l’equip deganal.
El Sr. Degà comença la seva intervenció expressant, en nom de la Facultat, en condol pels
traspassos de Lluïs Dantart i del pare del Dr. Ros. A continuació comenta la necessitat d'afavorir
la distribució de la informació cap als departaments i dins dels departaments; en aquest sentit,
informa que a la pàgina web de la Facultat s'inclourà la informació corresponent als acords
presos per les diferents comissions de la Facultat. Tanmateix, assenyala que es millorarà la
transferència d'informació des de l'equip deganal, i indica la conveniència que els departaments
habilitin mecanismes per fer arribar la informació al seus membres. El Sr. Degà també informa
que a la Comissió de Professorat es va comunicar que el DURSI ha recuperat el programa de
promoció del professorat ordinari, indicant que arribaran places de catedràtic, una part de les
quals es dedicaran als 11 professors de la Universitat de Barcelona que ja han aconseguit
l'habilitació, dels quals dos són de la nostra Facultat (Drs. J. García i J.M. del Río).
La Dra. Palacín informa sobre les dues Comissions Acadèmiques del Consell de Govern. Indica
que ja han estat publicats els decrets de Grau i Posgrau, que de moment no hi ha canvis en el
sistema d'habilitacions, de la convocatòria de projectes per la implementació dels ECTS i
d'innovació de l'AGAUR, i de la finalització del procés d'avaluació de l'activitat docent de l'any
anterior. Tanmateix informa que els preus dels Posgraus pel curs vinent seran semblants al que
tindran els Posgraus oficials, i de cursos de formació específica que impartirà l'ICE de cara a la
posta en marxa dels Posgraus.
El Dr. Lloberas informa sobre la Comissió de Doctorat, indicant que les auditories per les
mencions de qualitat dels Programes de Doctorat es faran a la primera quinzena d'abril, de la
propera arribada de les partides pressupostàries de les mencions de qualitat, de la posta en
marxa de la base de dades TDX per tesis doctorals, de la nova normativa de lectura de tesis
doctorals, recordant que les "antigues" s'han de llegir abans de desembre d'enguany), de la
concesió a la Facultat de projectes d'infraestructura de la Generalitat, 2 de la modalitat A (servei
de cèl.lules eucariotes i reforma de l’edifici històric) i 4 de modalitat B, i de l'anunci d'un
programa d'estabilització pels investigadors contractats pel programa Ramón y Cajal amb
participació del Ministeri, la Generalitat i la Universitat de Barcelona. També informa que
properament s'obrirà una convocatòria d'ajuts als grups de recerca de qualitat, i la conveniència
de donar-se d'alta en l'Administració Oberta de Catalunya. Respecte al Pla Estratègic, informa
de la presentació al Vicerector de Recerca d'un document amb les al.legacions i propostes fetes
per membres de la Facultat, però que no se sap com afectarà a l'esmentat Pla el proper canvi
d'equip rectoral.
El Dr. Sancho informa que la manca de diners no ha permès la realització de les actuacions
pendents a l'edifici nou, i que també s'està pendent de la reparació de l'accés de la Diagonal.
Tanmateix indica que l'edifici nou encara no està acabat, i que el problema amb la calefacció és
de caire informàtic, i que la falta d'operaris de l'empresa constructora no ha permès
determinades actuacions que a hores d'ara estan pendents.
Al torn de paraules que s’engega a continuació, la Dra. Durfort manifesta la seva felicitació pel
sistema d'il.luminació de la pasarel.la i per les persianes als laboratoris de pràctiques, i demana
que es dotin de canons de projecció les aules de seminaris. El Sr. Degà informa que es disposa
dels canons de les aules 21 i 22 i que només falta instal.lar-los, i també que s'intentarà
aconseguir canons de projecció per a les aules de seminaris; també informa de la compra
d'ordinadors que substituiran als obsolets d'algunes aules, i que s'instal.laran aquesta setmana. El
Dr. Armengol demana que s'informi als departaments així que surti la convocatòria d'ajuts als
grups de recerca de qualitat. La Dra. Araujo pregunta si caldrà tenir l'habilitació per poder optar
a les places de catedràtic de promoció; el Sr. Degà indica que l'habilitació és necessària, i que
pel 2006 està prevista la modificació del sistema d'accés a les places de professorat ordinari
funcionari. La Dra. Araujo també pregunta sobre el problema de la il.luminació als laboratoris;
el Dr. Sancho indica que l'informe de l'OSSMA diu que la il.luminació dels laboratoris s'ajusta
al que estableix la llei, i el Sr. Degà informa que s'està avaluant el cost d'instal.lar cortines que
filtrin l'excés de llum als laboratoris, així com de filtres que enfosqueixin els vidres dels
pasadisos. El Dr. Albalat pregunta per les actuacions a nivell de la pasarel.la, el servei
d'esterilització i l'aparcament; el Sr. Degà informa que la segona pasarel.la es farà però que està
lligada al proper concurs d'habilitació de la planta +2, que està prevista la instal.lació de piques

que permetin la posta en marxa del servei d'esterilització, tot i que no es traslladarà l'aparell vell,
i que respecte a l'aparcament s'està pendent de la construcció d'una zona pel rentat dels vehicles
del servei, per poder procedir posteriorment al pintat de les línies per part del Pla Plurianual. El
Dr. Bosch pregunta sobre l'ajardinament de l'àrea de Biologia/Geologia; el Sr. Degà contesta
que es farà, i que les primeres intervencions seran a la "L" de l'edifici nou i a la porta Gaudí. Al
respecte, la Dra. Durfort demana que, abans d'actuar, el Pla Plurianual faci les pertinents
consultas al professorat per tal de no malmetre la biodiversitat de la zona. La Dr. Gumà
pregunta si és cert que la Universitat de Barcelona absorbirà els investigadors del programa
Ramón y Cajal només sota criteris de necessitat docent; el Dr. Lloberas indica que aquesta
sembla ser la idea. La Dra. Gumà manifesta el problema del personal que porta molts anys als
departaments sense haver tingut l'oportunitat d'estabilitzar-se.
3. Recondicionament de l'edifici principal.
El Sr. Degà informa de les converses amb la Gerència sobre les necessitats de diferents
intervencions a la Facultat, i que hi ha el compromís de la Gerenta de proporcionar diners, tot i
no es coneix la quantia. En aquest sentit, s'ha demanat als departaments informació sobre les
actuacions a realitzar; a partir d'aquestes sol.licituds, es portaran a terme converses amb
l'arquitecte per fer l'avaluació econòmica de les esmentades actuacions. Com que no se sap de
quina quantitat es disposarà, el Sr. Degà indica que es probable que no es pugui fer-se tot allò
que es demani, però que s'intentarà aconseguir el màxim per garantir unes condicions de treball
dignes. També indica que s'ha informat a la Gerenta sobre les deficiències detectades a l'edifici
nou, i d'altres sol.licituds d'actuacions importants a la Facultat, com ara l'edifici que encara falta
per construir, el condicionament del soterrani de l'Aula Magna, i d'una possible zona de
menjador; també ha estat informada de dos greus problemes de l'edifici històric: l'aire
condicionat i el transformador, que no pot suportar les tres màquines de condicionament d'aire,
amb el corresponent perill d'incendi en cas de sobrecàrrega.
A pregunta de la Dra. Durfort sobre el futur de la biblioteca, el Sr. Degà indica que el destí
d'aquesta dependrà de que es construeixi l'edifici pendent o no. La Dra. Bergareche pregunta
sobre la disponibilitat de diners del Pla Plurianual per afrontar la remodelació de l'edifici
històric; el Sr. Degà indica que, al Pla Plurianual per l'any 2006, la Facultat de Biologia ocupa la
tercera posició en quant a prioritats, per darrera de Belles Arts i Farmàcia, però que l'esmentat
Pla encara s'ha de negociar i que en el millor dels casos no disposariem dels diners fins a finals
del 2006, per la qual cosa s'han d'iniciar les primeres actuacions amb el que es disposi.
4. Aplicació dels Reials Decrets de Grau i Postgrau.
El Sr. Degà indica que amb la publicació dels RR.DD. de Grau i Posgrau, s'obre un nou marc
per l'ensenyament superior. Fent un resum del procés seguit, informa del consens a nivell estatal
de no programar Posgraus oficials pel curs 2005-06. També recorda que, de cara al curs vinent,
la Facultat està implicada en 4 propostes de Posgraus no oficials (Biomedicina, Biotecnologia,
Biodiversitat, i Ciència i Tecnologia del Medi Ambient) que hauran de servir de base per
l'el.laboració dels Posgraus oficials del curs 2006-07, els quals hauran de ser presentats per la
Universitat al DURSI al proper mes de setembre, i que per aquest motiu considera que ara és el
moment de la participació dels departaments, amb recollida d'esmenes i enviant representants a
les diferents comissions. Tanmateix, agraeix a les comissions el treball realitzar sota una
condicions d'urgència, i recorda que, cas de que es vulguin implementar pel curs vinent, s'haurà
de ser restrictiu amb les esmenes a efectuar. De cara a la Comissió Acadèmica del Consell de
Govern de l'endemà, proposa donar un vist-i-plau condicionat al que posteriorment hauran de
donar els departaments a cadascuna de les propostes.
En relació al tema dels Graus, el Sr. Degà informa que el Consejo Coordinador Universitario té
l'encàrrec de treure el mapa de Graus abans de l'1 de maig, i de l'existència d'una subcomissió en
l'àrea de Ciències de la Vida formada per 6 rectors i coordinada pel Dr. E. Canela, que és
l'encarregada de presentar el catàleg de Graus de'aquesta àrea. També informa que la proposta
presentada per la comissió inclou 6 Graus (Enologia, Ciència i Tecnològia dels Aliments,
Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, i Biologia Cel.lular i Molecular), sense que s'hagi
consultat ni a la Conferència de Degans, encarregada de l'el.laboració del Llibre Blanc, ni als

col.legis professionals; també comenta que 4 dels membres de l'esmentada comissió van mostrar
poc més tard el seu desacord amb la proposta presentada. Pel que fa a la Facultat de Biologia,
indica que aquesta no té cap postura oficial doncs encara no se l'ha demanat, però que és
possible que sigui consultada al respecte, per la qual cosa demana estar preparats a l'efecte. Cas
de que fos així, es convocaria una Junta extraordinària en 48 hores per conèixer la postura
oficial de la Facultat.
En el torn de preguntes que s'engega a continuació, el Dr. Remesar pregunta si el coordinador
de la comissió s'havia posat en contacte amb la Facultat; el Sr. Degà indica que s ho va fer amb
ell però només a títol personal. La Dra. Palacín considera que és inacceptable que no s'hagi fet
cap consulta a la Conferència de Degans, que porta 2 anys treballant sobre el tema. El Dr. Pastor
indica que, cas de que es demani l'opinió de la Facultat, caldria saber quins descriptors hi ha
darrera de cada proposta de Grau. La Dra. Durfort manifesta que no li sembla correcte que es
programin Posgraus quan els Graus encara no estan definits, que no s'ha consultat a la Facultat
l'implantació d'un Posgrau com a títol propi, i que no li sembla raonable la manera com s'ha
portat el tema. El Dr. Bosch comparteix l'opinió de la Dra. Durfort, i indica que els professors
del seu departament estan en contra de com s'han muntat els Posgraus. La Dra. Gumà pregunta
quina serà la durada dels Graus; el Sr. Degà informa que la proposta contempla que siguin 3
anys. El Dr. Hladun es manifesta en contra de les presses que s'han tingut amb els Posgraus, i
que de cara a la proposta per l'any 2006 s'hauria de tenir més en compte el tema de la
capacitació professional. El Sr. Maspons pregunta sobre els criteris i intencions de la proposta
de Graus, i quines seran les diferències a nivell professional entre els titolats amb Llicenciatura,
Grau i Posgrau; el Sr. Degà indica que el Grau confereix capacitació profesional i el Posgrau
suposa l'especialització, el qual serà de 2 tipus: l'oficial i el no oficial, aquest darrer amb un
caire més professionalitzador. La Dra. Araujo manifesta que és inadmisible muntar els Posgraus
sense tenir encara els Graus, i pregunta si d'altres facultats també engegaran Posgraus sense
tenir nous recursos; el Sr. Degà informa que només altra Facultat (Geografia i Història) té varies
propostes i que en tots els casos és a cost zero, i també recorda que tot i que les propostes surten
de les facultats, els Posgraus són interfacultius, de manera que ara només s'han d'establir els
continguts però no s'ha de dir quin departament impartirà cada matèria; el Sr. Degà també
recorda que els Posgraus per l'any 2005 es podran fer si hi ha consens per part dels
departaments, i del perill que suposa la competència per part de d'altres Universitats.
5. Creació del Consell Assessor de la Facultat de Biologia.
El Sr. Degà informa que, en compliment d'allò que estableix el reglament de la Facultat, s'ha de
posar en marxa el Consell Assessor de la Facultat de Biologia, i que considera que aquest és un
bon moment per fer-ho i que ens permetrà disposar d'una visió externa del mon de la Biologia.
Indica que, de moment, només cal fer un reglament i trobar els membres que el composaran, per
la qual cosa demana que es facin arribar al deganat propostes de possibles membres i que en una
propera Junta de Facultat ja es plantejarà el tema.
6. Proposta de canvi de nom de l'edifici principal a edifici Ramon Margalef.
S'aprova per asentiment donar el nom de Ramon Margalef a l'edifici històric de la Facultat de
Biologia. L'acte protocolari es celebrarà durant la propera Setmana Cultural de Sant Jordi.
7. Afers de tràmit.
S’aprova per asentiment cursar informe favorable del reglament del Departament de Fisiologia.
S'aprova per asentiment la sol.licitud del Cap d'Estudis de Ciències Ambientals d'incorporar en
el Programa de Gestió Acadèmica (GIGA) les assignatures optatives "Contaminació Acústica i
Ones Electromagnètiques", "Fotointerpretació i Imatges per Satèl.lit" i "Enginyeria de la
Construcció".
8. Torn obert de paraules.
El Dr. Hladun demana adecentar la instal.lació del condicionador d'aire de l'entrada principal de
l'edifici històric. El Sr. Rovira demana millorar el sistema de convocatòria de Junta de Facultat
pels representants d'alumnes; la Sra. López indica que les convocatòries dels representants

d'alumnes s'envien al punt d'informació i per correu electrònic. La Dra. Gumà recorda que ja fa
25 anys que es va inaugurar "oficiosament" l'edifici històric. El Sr. Maspons recorda que, amb
motiu de les xerrades sobre convergència europea adreçades als alumnes que es celebraran
properament, es suspendran les classes durant 2 hores i que es necessitarà l'Aula Magna.
El Sr. Degà aixeca la sessió a les 14:30.

