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Facultat de Biologia
Av. Diagonal, 645
08028-Barcelona

ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT
Sessió núm.: 04/07
Data: 14 de novembre de 2007
Hora: 12.00 h
Lloc: aula de graus
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)
M. Aguadé
J. J. Alfonso
R. Araujo
C. Bergareche
M. T. Blas
E. Bosch
M. Durfort
M. Esteve
C. E. García
R. Gironès

J. Gosàlbez
N. L. Hladun
M. Llobera
G. A. Llorente
M. D. López
T. Mampel
R. M. Masalles
M. Ros
H. Salvadó
A. Serra
X. Testar
A. Zorzano
F. J. López (com a secretari)

Hi assisteixen com a convidats
E. I. Canela, N. Cols (en substitució de E. Saló), J. A. del Rio, J. Gutiérrez, R. Iglesias, F.
Lucena, A. Miñarro, T. Pañell, M. Pérez, C. Ribera, X. Remesar (en substitució de R. Codony).
Han excusat la seva absència
A. Bosch, A. Gumà, T. Riera, M. Salicrú, J. Sancho.
Ordre del dia
1.
Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.
Informe de l’equip deganal.
3.
Proposta de mapa de graus de la Facultat de Biologia.
4.
Contracte programa academicodocent 2007-08.
5.
Informe de la Facultat de Biologia sobre la constitució de l’Institut de Recerca de la
Biodiversitat de la UB.
6.
Assumptes de tràmit.
7.
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 21 de setembre de 2007.
2.

Informe de l’equip deganal
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El degà comença la seva intervenció recordant els punts que no es van poder incorporar a l’acta
de la sessió anterior: la felicitació al Departament de Fisiologia per haver rebut la Distinció
Jaume Vicens Vives a la Qualitat Docent, i també el condol manifestat en nom de la Facultat
pels traspassos del pare del Dr. Joan Carles Ferrer, de la mare del Dr. Xavier Remesar, i del Dr.
Xavier Solans, professor del Departament de Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals
de la Facultat de Geologia, als quals malauradament s’han d’afegir els traspassos més recents
del pare del Dr. Daniel Grinberg i de la mare de la Dra. Àfrica de Madariaga.
A continuació, el degà comenta que hi ha poques novetats en el tema d’obres, perquè només
s’ha treballat sobre plànols per la manca de diners, i també que les obres de la nova biblioteca
probablement estaran acabades pels volts de la Setmana Santa. Tot seguit, el degà esmenta els
principals punts del darrer Consell de Govern, en el qual es van donar informacions sobre
l’Espai Movistar i els problemes que hi ha hagut en les diferents converses mantingudes, així
com el fet que, gràcies als diners obtinguts per la Universitat amb la cessió d’aquests espais,
s’ha reactivat el pla de reorganització de l’illa interna Biologia-Geologia, sobre el qual es
parlarà properament. Pel que fa a la darrera Conferència de Degans, comenta que es va parlar
amb el director de l’Àrea de Tecnologies de la problemàtica associada al procés de matriculació,
de la preocupació per part del Rectorat per la poca participació al Claustre, i també de l’estat
actual del mapa de graus a Catalunya; sobre aquest darrer tema, explica que actualment no hi ha
un acord entre les universitats catalanes, que la postura unitària inicial es va trencar amb el tema
del grau de Medicina a Girona i que, en principi, la Generalitat no imposarà un mapa de graus.
Per acabar la seva intervenció, el degà indica que ja s’ha lliurat a la Generalitat el Pla de
viabilitat generat a partir de l’informe elaborat pel Dr. Costas.
La Dra. Palacín fa un resum dels principals punts tractats a les darreres comissions
acadèmiques. Aquests temes inclouen l’aprovació de les propostes de màsters 2008-09 i del
document d’avaluació del professorat, del qual es va eliminar la part d’excel·lència docent.
També comenta el document per a l’organització i estructuració dels graus a la UB, al qual
s’han fet nombroses esmenes des de la Facultat, ja que no s’ajustava a les reflexions que
prèviament havíem fet sobre aquest tema; sobre un dels punts més controvertits, el de la
convalidació dels 36 crèdits comuns d’àrea, indica que hi ha diferents punts de vista a la
Comissió Acadèmica de la UB atès que el Reial decret es pot interpretar de diferents maneres.
Finalment, la Dra. Palacín informa que es va aprovar el Pacte de dedicació del professorat.
Al torn d’intervencions que s’enceta a continuació, la Dra. Gironès comenta que la manca de
participació al Claustre comença pels mateixos membres de l’equip rectoral, que no contesten a
les preguntes que se’ls fan. La Dra. Araujo pregunta si les altres facultats de ciències de la UB
impartiran una assignatura de Biologia; la Dra. Palacín respon que Geologia sí que ho farà, i
Físiques també només si el primer any és comú a totes les facultats de ciències. El Dr. Canela
explica que la filosofia inicial del Ministeri era que els 36 crèdits fossin comuns als graus d’una
mateixa àrea, però que finalment es va aprovar amb la idea que fossin directament
convalidables, però que els continguts hauran d’establir-se als corresponents plans d’estudi. La
Dra. Pérez demana si hi haurà una versió redactada del document per l’organització dels graus.
El Dr. Gutiérrez puntualitza que la informació que es va presentar al Claustre sobre aquest
document va ser parcial i que no té sentit presentar un document com aquest sense personal
acadèmic. La Dra. Durfort comenta que a les convalidacions es té en compte el programa de
l’assignatura; el degà indica que, en aquest cas, el reconeixement dels 36 crèdits serà automàtic,
i la Dra. Palacín afegeix que, per aquest motiu, s’haurien de pactar el màxim de continguts
comuns.
Tot seguit, el Dr. Llobera comenta la resolució de les beques FI, amb uns llistats provisionals
que ja estan a disposició de la Facultat a la Secretaria per revisar-los. També esmenta el fet que
el pacte de dedicació va passar el tràmit de la Comissió de Recerca i que ara caldrà establir una
normativa d’aplicació per evitar conflictes sense que això suposi carregar tota la responsabilitat
sobre els caps de departament.
3. Proposta de mapa de graus de la Facultat de Biologia
El degà comenta que tothom a la Facultat ha tingut l’oportunitat d’opinar sobre aquest tema, i
que ara es tracta de presentar a la Junta, perquè l’aprovi, la proposta més votada a la Comissió
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Acadèmica de la Facultat. Aquesta proposta considera cinc títols de grau (Biologia, Ciències
Ambientals, Bioquímica, Biotecnologia i Ciències Biomèdiques) agrupats en tres entrades, i en
alguns casos caldrà pactar amb altres facultats. El Dr. Gutiérrez manifesta no entendre la posició
de la UB en relació amb el tema de Medicina i Veterinària i es mostra preocupat per les
conseqüències que això pot tenir; el degà comenta que no creu que això ens afecti o que suposi
que ens vetin alguna de les nostres propostes, tot i que sempre ens quedaria en aquest cas la
sortida dels itineraris, tot i que d’entrada confia que la UB ens donarà suport. La Dra. Araujo
pregunta sobre el nombre mínim d’estudiants; el degà contesta que mentre es mantingui
l’entrada actual (450-500 alumnes) no hi haurà problemes i, en qualsevol cas podrem
redistribuir aquest alumnat entre els diferents graus. Fetes aquestes consideracions, el degà
demana a la Junta l’aprovació de la proposta del mapa de graus de la Facultat de Biologia
(annex 1), proposta que la Junta aprova per assentiment.
A continuació, el degà proposa la creació de cinc noves comissions (una per cada grau) que
hauran de continuar el treball, amb un membre representant de cada departament o unitat/àrea
de coneixement (en aquest cas, amb només un vot per departament) i també d’un representant
del col·lectiu d’estudiants; aquestes comissions hauran de definir els objectius formatius,
idealment abans de Nadal, i després ja es començaran a treballar els continguts, probablement
en tres comissions, però en qualsevol cas això ja es veurà més endavant. Tanmateix, indica que
es demanarà a aquestes comissions un document escrit que reculli els acords presos a cada
reunió, i també proposa la creació d’una sisena comissió, amb la missió específica de dissenyar
el quart any dels graus, per establir no tant els continguts com l’esquema d’aquest curs.
Consultada la Junta, aquesta proposta de comissions també és aprovada per assentiment. El degà
demana als caps de departament que comencin a cercar els representants d’aquestes comissions.
També indica que l’actual comissió coordinadora continuarà exercint funcions com a comissió
transversal, amb veu però sense vot, i també es ratifica el compromís de manifestar l’interès de
la Facultat a participar en tots aquells graus d’altres facultats en què hi hagi professorat de la
Facultat de Biologia implicat. La Dra. Araujo comenta que els caps d’estudi també haurien de
participar en aquestes comissions; el respon indica que sí, però quan no siguin representants dels
seus departaments ho faran amb veu però sense vot.
4.
Contracte programa academicodocent 2007-08
El degà comenta que, seguint les indicacions de la Junta de Facultat, va renegociar amb quatre
vicerectorats alguns aspectes del finançament del contracte programa, i va aconseguir un
increment d’uns 5.600 € per l’any 2007 i una mica més pel 2008 (annex 2). També indica que
va quedar clar el reconeixement que, amb aquestes xifres, encara no quedaven cobertes les
necessitats de material docent de la Facultat, i el compromís que es buscaran els diners per
complementar la partida esmentada. El degà comenta que la partida d’infraestructures s’haurà
de negociar a part, i que no ens han concedit el quart becari sol·licitat. El degà demana a la Junta
que autoritzi la signatura del contracte programa, sobre la base de les modificacions ara
incorporades, aprovació que la Junta dóna per assentiment.
La Dra. Durfort manifesta que no li agrada com ha quedat la partida d’acció tutorial; el degà
contesta que l’objectiu era poder cobrir les despeses de funcionament i canalitzar les activitats
via ICE. La Dra. Durfort demana una acció urgent respecte al parc de microscopis comunitaris;
el degà contesta que el tema ja ha estat presentat al vicerector Parcerisa i que tindrà en compte
una via d’actuacions especials. El Dr. Serra pregunta si s’haurà de renegociar l’execució
administrativa del contracte programa; la Sra. Bosch contesta que és un tema que, de moment,
no presenta problemes. La Dra. Palacín demana que s’incorpori en acta la seva disconformitat
amb la manera com des dels vicerectorats s’ha portat el tema del contracte programa i com això
ha lesionat els interessos de la Facultat de Biologia.
5.

Informe de la Facultat de Biologia sobre la constitució de l’Institut de Recerca de la
Biodiversitat de la UB
El degà comenta que, de cara a l’aprovació de l’Institut de Recerca de la Biodiversitat de la UB
per part del Consell de Govern, cal l’informe favorable preceptiu de la Facultat. En aquest
sentit, s’ha convidat a la sessió de la Junta al Dr. C. Ribera, uns dels promotors del projecte, per
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aclarir qualsevol dubte. La Dra. Durfort pregunta si serà un institut virtual; el degà contesta que
els instituts propis de la UB tenen caràcter virtual, però amb ingressos propis i possiblement en
el futur també espais propis. Finalment s’aprova per assentiment que la Facultat de Biologia
emeti un informe favorable sobre la constitució de l’Institut de Recerca de la Biodiversitat de la
UB.
6. Assumptes de tràmit
S’aprova per assentiment cursar informe favorable del reglament del Departament de Biologia
Animal.
7. Torn obert de paraules
El Dr. Lloberas demana al professorat que s’actualitzin els currículums de la base de dades
Grec.
El degà aixeca la sessió a les 13.40 h, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari de la Facultat

Vist i plau

El degà

