Facultat de Biologia
Av. Diagonal 645
08028-Barcelona

ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT
Dia i hora: 14 de juliol de 2005, a les 12:00 h.
Lloc: Aula Magna.
Sessió núm: 02/05.
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
E. Bosch
M. Durfort

C. García
R. Gironès
J. González-Solís
A.M. Gumà
N.L. Hladun
T. Riera
M. Salicrú
J. Sánchez
S. Vilaró
F.J. López (com a Secretari)

Assisteixen com a convidats:
M. Busquets, C.M. Cuadras, J. Gutiérrez, S. Mañosa (en substitució de M. Blas), I. Ramírez (en
substitució de M. Llobera), E. Saló.
Excusen llur assistència:
J. Armengol, M. Blas, A. Bosch, M. Esteve, D. López, R. Masalles, T. Pañell, H. Salvadó, A.
Zorzano.
Ordre del dia:
1.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2.
Informació de l’equip deganal.
3.
Informe sobre l'estat de les obres de la Facultat.
4.
Estat dels Postgraus.
5.
Afers de tràmit.
6.
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 7 de març de 2005.
2. Informació de l’equip deganal.
El Sr. Degà inicia la seva intervenció fent referència a que el proper dia 25 de juliol tindrà una
entrevista amb el Sr. Rector a la que assistiran ell mateix, l'Administradora de Centre i els caps
de departament, per informar-li sobre els principals problemes que té la nostra Facultat. A tal
efecte, prèviament s'ha elaborat un document preparat conjuntament amb els caps de
departament on es recullen aquests problemes així com possibles solucions als mateixos. També

informa sobre la reunió del Sr. Rector amb els degans amb dos temes principals a tractar: la
situació dels Postgraus i la reorganització del grup UB, particularment de la Fundació Bosch i
Gimpera; sobre aquest darrer punt, el Sr. Degà demana als membres de la Junta que li facin
arribar suggeriments al respecte. Finalment, el Sr. Degà acaba la seva intervenció expressant, en
nom de la Facultat, en condol pels traspassos del Dr. Miquel Estartús, del Sr. Saturnino Gallego,
i de les mares de la Dra. Simon i del Dr. Casadó.
La Dra. Palacín informa sobre les diferents reunions de les Comissions Acadèmiques del
Consell de Govern i de la Facultat. Com a principals temes tractats, indica les beques de
mobilitat d'estudiants, l'avaluació docent del professorat, els ensenyaments pilots de títols
propis, modificacions de plans d'estudi, el calendari d'activitats de lliure elecció, el GRAD i el
control d'accés dels alumnes. També informa que finalment no sortirà un Catàleg de Graus sinò
tan sols un Mapa (sense indicació de continguts), de la presentació d'un document de treball
sobre Programes Oficials de Postgraus (POPs), d'un projecte per avaluar l'excel.lència docent i
de la nova convocatòria d'ajuts per a projectes d'innovació docent. També comenta diferents
activitats desenvolupades a la Facultat: la jornada de Feina-UB i la 2ª Jornada d'Innovació
Docent. Finalment, indica que s'ha demanat finançament al Vicerectorat d'Estudiants per dur a
terme activitats tant pels nostres estudiants com per als de secundària, i del repartiment de diners
entre els professors de la Facultat que han supervisat treballs d'alumnes de secundària.
El Dr. Lloberas comenta que la Comissió de Recerca del Rectorat ha aprovat el model
d'avaluació de la recerca a partir de les dades del GREC, de la creació de tres nous instituts de
recerca (entre ells el de l'Aigua i el de Nutrició i Seguretat Alimentària), que s'ha ajornat la nova
normativa d'observatoris i càtedres, i que al setembre sortira la crida per a la creació de nous
instituts (entre ells, els de Biomedicina i Biodiversitat). També indica que la Comissió de
Recerca de la Facultat ha concedit els ajuts per viatges i estades, que DURSI i Ministeri han
signat un Pla d'Estabilització, el contingut del qual encara es desconeix, i recorda que les Tesis
Doctorals del pla antic s'han de llegir abans del 31 de desembre d'enguany, i que aquelles que
estan sota la normativa de 1985 hauran de tenir el DEA presentat abans de la mateixa data.
Comenta finalment que gairebé tots els programes de Doctorat de la Facultat ja han rebut la
menció de qualitat, que a partir del 26 de juliol totes les Tesis dipositades s'hauran d'adaptar a la
nova normativa, i que s'admetran dos formats de tesis: la clàssica i la elaborada amb articles, i
que a la Facultat s'admetran també, en aquest darrer cas, els articles no publicats.
El Dr. Moral indica que l'Agència de Postgraus va referir-se al control i gestió dels cursos, de
l'actualització de directrius (com l'acceptació de cursos quan el director no és membre de la UB)
i de l'estructuració modular dels Postgraus. També indica que hi ha 15 propostes aprovades pel
curs 2005-2006 però que encara manquen dues (Monitorització d'Assajos Clínics i
Immunologia) i de l'aprovació de diverses propostes de Postgraus de títol propi i de Bolònia,
que es comentaran dins del punt 4 d'aquesta Junta de Facultat.
3. Informe sobre l'estat de les obres de la Facultat.
El Sr. Degà indica que el Sr. Rector va manifestar-li que al proper Pla Pluriannual s'inclourà
l'edific pendent de la Facultat. A continuació cedeix la paraula al Dr. Sancho, qui informa que
l'edifici nou gairebé està acabat, aire condicionat inclòs, tot i que la centraleta d'incendis encara
genera falses alarmes, que aviat arribaran els nous taulells d'anuncis i de l'inminent
començament de les obres pendents de la planta +2. Sobre l'edifici Ramon Margalef, indica que
al setembre començaran les obres de condicionament de la 4ª planta, i que després es continuarà
per la 1ª planta, que també al setembre sortirà el concurs per l'adjudicació del nou transformador
(que potser serà funcional cap a finals d'any), que la urbanització de l'illa interior està pendent
del trasllat del diposit de nitrogen líquid, que ja estan demanades les làmines pels vidres dels
pasadissos de l'edifici nou, i que la manca de diners ha endarrerit el tema de les cortines.
La Dra. Durfort pregunta sobre l'aire condicionat a l'aulari, i també comenta el pésim estat del
terra d'alguns departaments, tot recordant que al seu moment el rectorat va prometre que aquest
terra seria sustituit per mosaic; també recorda que la placa de l'entrada de l'edifici Ramon
Margalef és provisional. El Sr. Degà contesta que el tema de l'aire condicionat de l'aulari
exigeix una despesa important que obligarà a abordar-lo aula per aula, començant aquest mateix
any; també indica que s'haurien de prioritzar les actuacions a l'edifici Ramon Margalef, i

comenta que hi ha una sol.licitud d'infraestructura encapçalada pels Drs. Armengol i Gutiérrez
per subministrar directament aigua destil.lada als departaments d'aquest edifici.
La Dra. Araujo infoma de la jornada de coordinació de tutors de la Facultat, i que les tutories
passan a dependre del Vicerectorat de Docència. La Dra. Durfort demana informació sobre el
criteri seguit per a la selecció dels tutors. La Dra. Araujo comenta que el procés es va iniciar per
part de la Dra. Riera, i que es vàren triar preferentment entre els membres del Consell d'Estudis,
que a l'actualitat hi ha 40 tutors a Biologia, 3 a Bioquímica i cap a Ciències Ambientals, i que es
vol obrir en el futur aquesta possibilitat a tothom.
La Dra. Araujo, com a responsable científic del Servei de Fermentació, demana el perquè al
document elaborat pel deganat i els caps de departament no es fa referència als problemes
d'aquest servei. En aquest moment s'atura el desenvolupament de la Junta per mantenir dos
minuts de silenci en memòria de les víctimes de l'atemptat de Londres del dia 7 de juliol. Tot
seguit, el Sr. Degà contesta a la pregunta de la Dra. Araujo indicant que el document no
especifica problemes concrets i que es demanarà una solució global als problemes dels serveis
de la Facultat, i que actualment només es disposa de recursos pel manteniment dels mateixos.
El Dr. Saló demana quan es farà la segona pasarel.la i sobre la manca de sortida d'emergència a
l'edifici nou. El Sr. Degà informa que la segona pasarel.la està lligada al pressupost de les obres
de la planta +2, i que si no arribessin els diners es posaria el tema en coneixement de l'OSSMA.
4. Estat dels Postgraus.
El Sr. Degà informa que al final hi haurà un Mapa de Graus i no pas un Catàleg, el que afavorirà
la possibilitat de futures modificacions, que la proposta de Graus que està sobre la taula és la
que va plantejar originalment, tot i que encara queden aspectes per concretar. Sobre la durada i
els continguts dels Graus, indica que apareixeran desenvolupats gradualment al BOE en un
període que pot arribar fins a l'octubre de 2007. També informa que el Llibre Blanc de Biologia
ja està publicat, i que des del mateix moment que surtin les directrius s'haurà de procedir a
l'elaboració dels nous plans d'estudi, però que difícilment aquesta informació estarà disponible
abans del curs 2006-2007. Sobre els Postgraus, informa que la nostra universitat és una de les
que té el tema més clar, que el DURSI ja comença a donar algunes directrius al respecte, i que
gairebé segur que no s'oferiran com a títols propis pel curs 2005-2006 com inicialment s'havia
previst, però que s'utilitzaran com a proves metodològiques que serviran de guia de cara al futur.
El Dr. Moral comenta que el Vicerectorat està interessat en afavorir el desenvolupament dels
Postgraus, amb una normativa sobre Programes Oficials de Postgraus (POPs) oberta a possibles
modificacions per part dels centres i amb dues fases: una primera més ràpida per disposar de les
primeres propostes abans del 15 de novembre, i una segona més llarga, a 4 anys vista. Indica
que els Postgraus estaran organitzats en POPs, estructurats en mòduls (unitats de contingut
acadèmic coherent) de 10 a 20 crèdits, als quals es matricularan els alumnes. Indica també que a
la primera fase la Facultat presentarà al DURSI les 4 propostes existents (Biomedicina,
Biotecnologia, Biodiversitat i Ciències de la Terra i Medi Ambient) a més d'aquelles altres que
puguin anant sorgint, i que fora important que aquestes propostes ja estiguessin organitzades en
mòduls. El Sr. Degà indica que les proves metodològiques que es faran sense alumnes serviran
per madurar les propostes de cara al moment en que s'hagin de fer els Postgraus Oficials, i que
posaran de manifest els problemes derivats del seu caràcter interdepartamental i interfaultatiu,
establint-se les bases de cara a la proposta a fer a quatre anys vista.
Al torn de preguntes que s'obre a continuació, el Dr. Gutiérrez demana un exemple de mòdul; el
Sr. Degà indica que un mòdul constaria de 10 a 20 crèdits ECTS, format per 2 a 4 assignatures
(obligatòries o optatives), que poden ser conceptuals, d'anivellament o tècnics, i que poden ser
impartits per un o més departaments. El Dr. Armengol vol saber com s'imbricaran els futurs
Postgraus amb els Programes de Doctorat; el Sr. Degà contesta que no se sap, però que en
qualsevol cas la prova pilot es independent del doctorat, i que els Programes de Doctorat segur
que funcionaran com a mínim fins al bienni 2006-2008 (en el cas dels programes amb menció
de qualitat) i potser fins al bienni 2007-2009; també indica tot i que cada departament haurà de
prendre aquesta decisió, es recomana que els programes amb menció de qualitat es perllonguin
al màxim en el temps doncs disposen de finançament extra, mentre que els que no ho siguin es
poden reconvertir en màsters, convertint-se en un o dos mòduls. El Dr. Sabater pregunta si els

POPs han de ser específics de centre; el Sr. Degà contesta que en principi sí, però que podrien
ser interfacultatius cas que ens interessés. La Dra Araujo pregunta si el Postgraus hauran de
programar-se a 60 crèdits i sobre el mínim de crèdits per assignatura; el Sr. Degà indica que es
recomanable mantenir-los a 60 crèdits, doncs els estudiants als quals van adreçats són
llicenciats, i sobre la durada indica que no està clar, doncs al començament s'havia plantejat que
fossin de 4 crèdits per les obligatòries i 2 per les optatives, i ara es parla de 5 i 2,5
respectivament. La Dra. Palacín recorda que els màsters hauran d'estar aprovats el 30 de
setembre i que hi ha certes contradiccions, com quan es diu que es prioritzaran els màsters de
90-120 crèdits quan això comportaria una elevada càrrega docent pel professorat, i també indica
que les proves metodològiques no compten a efectes de POA. El Dr. Saló pregunta quina serà la
data límit per fer propostes de mòduls; el Sr. Degà indica que no hi ha data límit i que ara només
es demanen idees. La Dra. Gironés demana si els usuaris de la Fundació Bosch i Gimpera
podran estar informats sobre els canvis que s'hi puguin produir; el Sr. Degà contesta que encara
no es disposa d'informació, tan sols que s'ha creat una comissió per començar a discutir el
tema.El Dr. Gutiérrez comenta que, com a patró d'aquesta Fundació, sap que hi ha un important
forat econòmic, i que existeix una proposta per a que certs conceptes passin a l'òrbita del Parc
Científic.
5. Afers de tràmit.
No van haver afers de tràmit.
6. Torn obert de paraules.
El Dr. Hladun demana que s'arregli el muret de l'entrada principal de l'edifici Ramon Margalef;
el Sr. Degà indica que no es reconstruirà el muret però que l'empresa de jardineria hi posarà una
bardissa. El Dr. Hladun també pregunta com evitar l'entrada de vehicles per aquest accés; el Sr
Degà contesta que es poden posar obstacles per evitar l'entrada de furgonetes però que
difícilment s'aconseguirà evitar que entrin motos o bicicletes. El Dr. Armengol demana per
l'estat del condicionament dels espais del soterrani de l'aula Magna; el Sr. Degà indica que serà
la prioritat principal quan surti la propera convocatòria de la Universitat d'ajuts per petites
intervencions; la Sra Bosch aclareix que enguany ja no sortirà aquesta convocatòria però que
s'han aconseguit diners per fer front a temes com la sustitució del terre de la biblioteca o del
transformador de l'edifici Ramon Margalef. El Dr. Mañosa es queixa de diferents deficiències
del servei del bar de la Facultat; el Sr. Degà indica que enguany sortirà el concurs per a la
concesió d'aquest servei i que serà el moment de negociar diferents millores, i que el bar
romandrà obert durant el mes d'agost, tot i que hi hauran algunes intervencions. El Dr. Gutiérrez
demana que consti en acta l'agraïment a aquelles persones que han treballat en la confecció dels
Postgraus pel curs 2005-2006, tot i que al final no es posaran en marxa; el Sr. Degà s'afegeix a
aquest agraïment i manifesta que tota aquesta feina servirà per quan es posin en marxa els
oficials. El Dr. Hladun demana que quan es pinti el sostre del bar es tingui en compte la funció
de les fibres vegetals dels plafons. La Dra. Riera mostra la seva queixa pel personal que aparca
els seus vehicles incorrectament a l'aparcament de la Facultat; el Sr. Degà contesta que
s'estudiaran mesures quan estigui remodelada la zona d'aparcament. El Dr. Saló sol.licita que no
es tanqui l'aire condicionat durant el cap de setmana; la Sra. Bosch indica que es pot programar
per a que funcioni però que el problema es no hi ha personal de manteniment que estigui de
guàrdia durant els caps de setmana.
El Sr. Degà aixeca la sessió a les 14:15.

