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Facultat de Biologia
Av. Diagonal 645
08028-Barcelona

Dia i hora: 15 de juny de 2006, a les 12:30 h.
Lloc: Aula Magna.
Sessió núm: 02/06.
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.M. Araujo
J. Armengol
C. Bergareche
M.T. Blas
E. Bosch
M. Esteve
A. Fernàndez
C. Galofre
C.E. García

R. Gironès
A.M. Gumà
N.L. Hladun
M.D. López
M. Llobera
G.A. Llorente
R.M. Masalles
I. Pons
T. Riera
A. Riudebàs
M. Ros
A. Vall
A. Zorzano
F.J. López (com a Secretari)

Assisteixen com a convidats:
M. Busquets, F. Lucena, A. Miñarro, T. Pañell, X. Remesar (en substitució de R. Codony).
Excusen llur assistència:
A. Bosch, M. Durfort, J. Gutiérrez, J. Sancho, X. Testar.
Ordre del dia:
1.
Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.
Informe de l'equip deganal.
3.
Informació sobre l’estat actual del Pla d’Ordenació del Campus Pedralbes.
4.
Sessions informatives de la recerca dels departaments.
5.
Accés a l’aparcament de la Facultat.
6.
Afers 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 27 de febrer de 2006.
2. Informe de l'equip deganal.
El Sr. Degà comença la seva intervenció donant la benvinguda a la Junta de Facultat als nous
membres: als representants del col.lectiu d’estudiants recentment escollits, a la Dra. Mampel i al
Dr. Lucena. Tot seguit, expressa en nom de la Facultat el condol pels traspassos de la mare del
Dr. Cortés i de la dona del Dr. Pons.
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A continuació, el Sr. Degà fa un resum de les darreres reunions del Consell de Govern. Pel que
fa al Consell de Govern de 21 de març, comenta que els principals punts tractats vàren ser la
convocatòria de places per professors habilitats, l’aprovació del pla de jubilacions anticipades i
l’aprovació de la normativa de Centres de Recerca, indicant que tota la informació està
accesible a la plana web de la UB. Pel que fa al Consell de Govern del 9 d’abril, informa que el
punt pricipal va ser l’organització territorial de la UB i les intervencions als diferents campus,
éssent els més afectats el campus central (amb el trasllat a l’edifici Antoni Caparrós de les
Facultats de Geografia i Història i de Filosofia) i el campus Pedralbes. El Sr. Degà comenta que
al nou campus que es crearà a Torribera hi hauran espais potencialment aprofitables per a la
nostra Facultat (per instal.lar, per exemple, l’ocellera o el model de riu); tanmateix s’ha ofert a
la Facultat la possibilitat d’explotar la finca Pere Pons per temes docents. Pel que fa al campus
Pedralbes, amb la seva nova denominació de “Portal del Coneixement”, és aquí on es preveuen
les intervencions més importants, que seran possibles gràcies a la sintonia de voluntats entre la
UB i l’Ajuntament de Barcelona. Així, es preveu a la zona sud del campus la creació de dos
eixos viaris (corresponents als carrers Martí i Franquès i Menéndez Pelayo), deixant els altres
carrers com a peatonals; també està prevista la construcció de nous edificis (en primera
instància, els de Serveis i el del Parc Científic, i més endavant les noves facultats de
Matemàtiques i Farmàcia), quedant la resta de l’espai central com una plaça cívica on
s’ubicaran serveis diversos (menjadors universitaris, supermercat, part del Servei d’Esports,
etc.), tot i que el projecte encara està per desenvolupar. També comenta que es contempla la
creació d’un gran aparcament soterrani, i pel que afecta a la nostra Facultat, es preveu la creació
d’uns serveis centralitzats per a les facultats de Biologia, Geologia i Matemàtiques (bar,
reprografia, etc.), la qual cosa possibilitaria el poder reciclar certs espais actualments destinants
a aquests serveis. El Sr. Degà indica que se li ha garantit que no es prendrà cap decisió que
pugui afectar a la Facultat de Biologia sense que aquesta pugui manifestar la seva opinió. La
Dra. Aguadé comenta que la idea dels dos grans eixos viaris no és nova, i que diferents facultats
es van oposar en el seu moment; el Sr. Degà indica que el projecte que ara es proposa no és
totalment nou, i que s’ha negociat amb l’Ajuntament per acondicionar l’espai interior, converitir
en peatonals alguns carrers, construir un aparcament disuasori (al qual el personal de la UB
gaudiria de condicions òptimes) i canvis a la volumetria del campus per adaptar-la millor a les
necessitats actuals de la UB.
En relació al Consell de Govern de 9 de maig, el Sr. Degà comenta que es va presentar
l’informe econòmic sobre l’estat del Grup UB, al que s’evidencia un dèficit de 28 milions
d’euros i els diferents punts sobre el quals s’han d’efectuar intervencions correctores. Altra punt
tractat va ser el rellançament de l’Agència de Valorització i Comercialització dels Resultats de
Recerca, amb el propòsit de vetllar per aconseguir un retorn de fons a partir de la recerca feta
amb diners públics. També es va presentar el pacte de dedicació del professorat per a computar
la feina a les àrees de docència, recerca i gestió, i que començaria a aplicar-se al curs 20072008; en relació a aquest punt, el Sr. Degà demana que es posin els números de les dedicacions
no recollides al GRAD. Finalment, es va tractar el tema de la reforma de la LOU; en aquest
sentit, el Sr. Degà informa que el nou equip ministerial ha asumit el compromís de no reformarla sinò de fer una nova llei amb un màxim consens i enviar-la al Parlament abans del final
d’any, amb la idea de que comenci a aplicar-se com a molt tard al gener del 2008.
Finalitzat el resum dels Consells de Govern, el Sr. Degà comenta que es va reunir amb el Sr.
Rector per tractar el tema de les obres de l’edifici Ramon Margalef, i que les perspectives
semblen ser bones, de manera que es podran continuar les obres previstes, tot i que amb el
problema de la saturació de feina que actualment pateix el Servei d’Obres. En relació a les obres
de la nova biblioteca, el Sr. Degà comenta que el Pla Plurianual diu que el concurs sortirà abans
de les vacances, i que la previsions són començar les obres a finals d’agost i tenir-les acabades a
l’estiu del 2007.
Pel que fa a la reunió de la Comissió Econòmica de la Facultat, el Sr. Degà indica que els
imprevistos han fet que anem curts de pressupost, estant de moment pendents alguns temes
(làmines antisolars i tancament dels camps experimentals), i pel que fa a la reparació d’aparells,
demana responsabilitat i mirar de substituir els aparells obsolets, indicant que al contracte
programa de recerca pot fer-se una planificació per a la substitució gradual d’aquests aparells.
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Finalment comenta que està en marxa el concurs per a l’adjudicació del bar de la Facultat, i que
a la Unitat de Suport a la Docència hi ha una nova lectora òptica d’examens, però que cal
comprar el paper, aspecte que hauria de contemplar al nou contracte programa de docència.
Com a últim punt de la seva intervenció, el Sr. Degà comenta que el tema del Grau de Biologia
està aturat, havent-se presentat unes 200 al.legacions a la proposta original, éssent un punt crític
el destí del “pràcticum” del quart any, tant pel que fa a la concreció com al finançament, havent
diferents opinions dins del propi Ministeri, de manera que sembla ser que podria acabar éssent
un Grau de tres anys. Pel que fa als continguts comuns, indica que es podria començar a
harmonitzar l’estructuració dels mateixos pensant en la mobilitat dels estudiants. En relació als
altres graus, comenta que ara s’estan discutint les competències del de Ciències Ambientals, i
pel que fa als de Bioquímica i Biotecnologia, indica que s’ha de fer una reunió per determinar si
finalment serà un o dos.
La Dra. Palacín informa sobre les tres darreres reunions de la Comissió Acadèmica de Consell
de Govern. A la reunió de 16 de març es va oficialitzar el catàleg de títols, la transitòria
d’implementació de màsters pel curs vinent, l’aprovació del primer document institucional de
Política Docent, i el canvi d’equivalència de crèdits per alumnes Erasmus (1 crèdit UB = 1
crèdit ECTS). Pel que fa a la reunió de 16 de maig, indica que es va tractar la proposta de
modificació dels POPs, les directrius per a l’organització acadèmico-docent del curs 2007-2008,
la llista de grups d’innovació docent consolidats (la Facultat en té tres), la convocatòria
d’accions especials per l’any 2006, i les normes reguladores dels plans docents de la UB en
adaptació a l’EEES. Finalment, pel que fa a la reunió del 15 de juny, s’ha tractat de la
problemàtica del finançament dels POPs en haver estat aprovat un preu públic per a totes les
universitats catalanes de 21,5€ per crèdit, fet que comportarà un fort dèficit a la UB. A
continuació, la Dra. Palacín fa un resum de les activitats realitzades en el sí de la Facultat: la
trobada de professors de batxillerat (31 de març), la jornada de portes obertes (21 d’abril),
agraïnt la col.laboració dels departaments, i la jornada d’orientació professional (5 de maig)
realitzada conjuntament amb Feina-UB; tanmateix informa que el proper dia 22 de juny es farà
la 3ª jornada d’innovació docent de la Facultat. Pel que fa als ajuts per a la renovació de
material docent, informa de la concesió de 25.000€, amb el que es compraran dos canons per les
aules d’informàtica, pissarres, pantalles, armaris pel laboratori 9 i un poròmetre per la Unitat de
Fisiologia Vegetal, a més d’una quantitat (1.000€) per a cada departament que va presentar
sol.licituds.
El Dr. Lloberas informa que els Instituts de Biodiversitat i de Biomedicina ja han passat
l’avaluació, i també que s’ha doblat el pressupost de recerca de la Facultat, passant a ser de
156.000€, el qual es repartirà en dues parts: una fixa (en base als equivalents de recerca i
docència) i altre variable (en funció de publicacions, projectes i tesis), que de cara a aquest any
serà repartit al 50% i 50% respectivament, i als propers anys 40% i 60% (2007) i 30% i 70%
(2008). També informa que del pressupost concedit s’han descomptat 24.000€ pel finançament
de la distribució d’aigua destil.lada als departaments de l’edifici Ramon Margalef i 9.000€ per
aparells de la Facultat. Pel que fa al Doctorat, informa del problema generat amb
l’implementació dels POPs, de manera que s’haurà de buscar a manera d’integrar els
responsables dels POPs a la Comissió de Doctorat. També comenta la problemàtica dels
estudiants estrangers que ja han fet 60 crèdits de màster i que volen demanar una beca
predoctoral, de manera que potser això farà que finalment hagin d’existir dos tipus de beques:
unes d’un any per a màsters i altres de tres anys per doctorat. Finalment, recorda que als
tribunals de tesis, entre el set membres proposats no poden haver més de dos del mateix
departament ni més de tres de la mateixa universitat.
El Dr. Moral informa que el proper curs 2006-2007 hi hauran 12 màsters, dels quals 7 seràn
gestionats des de la Facultat. També informa de que hi ha hagut una convocatòria d’ajuts per a
la implantació dels màsters de cara a donar-hi difusió dels mateixos, i que al respecte ara s’està
treballant en la confecció de cartells informatius, planes web i tríptics. També comenta que avui
mateix o demà serà operativa l’aplicació per a la preinscripció informàtica. Finalment informa
que de cara al proper curs s’han fet 11 propostes de màsters, i que tenim fins el 15 de juliol per
confirmar-les, de manera que la Facultat s’haurà de pronunciar al respecte.
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3. Informació sobre l’estat actual del Pla d’Ordenació del Campus Pedralbes.
La informació corresponent a aquest punt de l’ordre del dia ja havia estat presentada pel Sr.
Degà en el punt 2 de la Junta de Facultat.
4. Sessions informatives de la recerca dels departaments.
El Sr. Degà comenta la possibilitat d’organitzar sessions informatives sobre la recerca que es
realitza als departaments de la nostra Facultat, adreçades principalment als alumnes però tambe
al professorat, i que seran coordinades per la Dra. Palacín i el Dr. Moral. La Dra. Palacín
comenta que consistiran en sessions quinzenals d’una hora (els dimarts de 14:00 a 15:00) a les
que s’explicaria els trets generals de la recerca desenvolupada pels diferents grups dels
departaments/unitats de la Facultat; tanmateix, indica que el calendari proposat serà enviat aviat
als departaments per a la seva confirmació. El Dr. Remesar demana que el seu grup sigui
incorporat a la llista final, donat que la seva recerca la desenvolupa a la Facultat.
5. Accés a l’aparcament de la Facultat.
El Sr. Degà indica que la Facultat disposa d’una nova zona d’aparcament, a l’espera de
planificar com quedarà l’illa interna, i que és un bon moment per engegar un nou sistema de
control de l’accés que suposaria canviar l’actual sistema de claus magnètiques per altra de
targetes personals, el qual s’implementaria a partir de setembre, i que aquest nou sistema suposa
determinar quines targetes podran ser activades. En aquest sentit, el Sr. Degà proposa donar
accés a l’aparcament a tot el personal PAS i PDI amb contracte permanent, als investigadors
amb contractes de cinc o més anys, i al professorat no permanent amb tres o més anys de
contracte, a més de targetes per als vehicles dels departaments, una plaça per vehicles
d’empreses concessionàries i dos o tres per al personal de la Biblioteca. La Sra. Bosch comenta
que es penjarà a la plana web de la Facultat l’imprés de sol.licitud per aquells membres de la
Facultat que vulguin activar la seva tarjeta. El Sr. Degà indica que fora important poder
identificar les matrícules de cara a prendre possibles mesures disciplinàries si s’escau. La
proposta és aprovada per asentiment.
6. Afers de tràmit.
S’aprova per asentiment cursar informe favorable del reglament del Departament de Biologia
Cel.lular, un cop introduides les modificacions indicades per l’Assessoria Jurídica de la UB.
7. Torn obert de paraules.
La Dra. Araujo demana si es podria ampliar la xarxa inalàmbrica als departaments; el Dr.
Lloberas contesta que no creu que sigui possible, i que per això la Comissió de Recerca proposa
la creació d’intranets als departaments. La Dra. Araujo pregunta si es disposarà de pressupost
per posar en marxa els màsters i si hi hauran assignatures pont; el Dr. Moral contesta que no hi
hauran diners, però que s’ha demanat als coordinadors que indiquin les necessitats; per altra
banda, el Sr. Degà indica que la programació d’assignatures pont suposaria una planificació
paral.lela, i que de moment només es pot oferir als alumnes que segueixin un curs troncal. La
Dra. Esteve pregunta si hi haura avaluació docent dels professors contractats i si està prevista
alguna convocatòria de places de professor agregat per als investigadors Ramon y Cajal; la Dra.
Palacín comenta que la Comissió Acadèmica s’ha plantejat un nou sistema d’avaluació que
contemplaria tant al professorat contractat com a la docència de pràctiques. Per la seva banda, el
Sr. Degà indica que hi ha una nova convocatòria Serra-Hunter en marxa, i que la sol.licitud de
noves places ja es va fer arran la darrera reunió de la Comissió de Professorat de la Facultat; a
més, comenta que tot i que la UB farà el possible per trobar acomodament als investigadors del
Programa Ramon y Cajal, aquest no es pot garantir completament. La Dra. Gironés pregunta si
al pacte de dedicació del professorat la direcció de tesis doctorals serà tinguda en compte; el Sr.
Degà contesta que sí, però que encara no se sap de quina manera. El Dr. Lucena comenta al
respecte que els directors de projectes de final de carrera de Ciencies Ambientals ja gaudeixen
d’una desgravació per aquest motiu. La Dra. Pañell demana que la Comissió d’Usuaris de la
Biblioteca pugui comptar amb representants d’estudiants de primer, segon i tercer cicle.
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El Sr. Degà aixeca la sessió a les 14:35.
El Secretari de la Facultat

Vist i Plau

Francisco J. López Soriano

El Degà

