Facultat de Biologia
Av. Diagonal 645
08028-Barcelona

ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT
Dia i hora: 16 de desembre de 2004, a les 12:00 h.
Lloc: Aula 21.
Sessió núm: 08/04.
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
C. Bergareche
A. Bosch
E. Bosch
M. Durfort
M. Esteve
R. Gironés
A.M. Gumà

N. Hladun
M.D. López
M. Llobera
G.A. Llorente
R.M. Masalles
M. Pastor
I. Pons
T. Riera
Jd. Ros
M. Salicrú
J. Sánchez
A. Serra
S. Vilaró
F.J. López (com a Secretari)

Assisteixen com a convidats:
C. Cuadras, M. Gomis, S. Mañosa (en sustitució de M. Blas), J. Palomeque, T. Pañell, X.
Remesar, E. Saló.
Excusen llur assistència:
J. Armengol, M. Blas, C. García, J. Gosálbez.
Ordre del dia:
1.
Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2.
Informació de l’equip deganal.
3.
Resum econòmic de l’Administradora del Centre.
4.
Sol.licitud de canvi de nom del Departament d’Estadística.
5.
Propostes de Postgrau oficial.
6.
Espais reservats als alumnes en l’horari del dinar.
7.
Afers de tràmit.
8.
Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
S’aproven les actes corresponents a la sessió ordinària de 8 de juliol de 2004 i a la sessió
extraordinària de 15 de setembre de 2004, ambdues sense cap modificació.

2. Informació de l’equip deganal.
El Sr. Degà fa la presentació del nou secretari de la Facultat i agraeix a les persones que han
deixat l’equip deganal, Dr. J. Sánchez i Dra. C. García, per la disponibilitat mostrada de cara a
facilitar la transició. Seguidament, dóna en nom de la Facultat l’enhorabona a la Dra. Durfort i
al Dr. Aguilà pels seus recents guardons. Tanmateix expressa en nom de la Facultat en condol
pels traspassos del pare i del germà de la Dra. Blas.
A continuació, el Sr. Degà fa un resum de les darreres reunions de la Comissió de Professorat i
del Consell de Govern. Respecte a les reunions de la Comissió de Professorat, informa que el
Ministeri reformarà la LOU durant l’any 2005, amb canvis en el decret regulador del sistema
d’habilitacions, i que al 2006 promulgarà una nova llei. A nivell autonòmic, informa de la
propera constitució de la Mesa d’Universitats Catalanes i dels complements autonòmics de
recerca i docència. Respecte al tema de les enquestes del professorat, indica que enguany s’han
hagut de passar amb caràcter urgent de cara a poder arribar a temps, i també que el sistema es
millorarà de cara al futur. També informa de l’aprovació de la normativa de contractació de
professorat permanent i que la convocatòria Serra-Hunter continua endavant, amb 15 places de
Professor Agregat demanades per l’any 2004 (2 d’elles per a la Facultat, concretament per als
departaments de Biologia Cel.lular i Bioquímica), amb altres 18 places previstes per l’any 2005,
més 3 de reserva si els números de la Facultat ho permeten. Tanmateix informa de la creació
d’àrees afins per als tribunals, aplicables a la contractació de professorat permanent i no
permanent, i de l’existència de negociacions entre la Universitat de Barcelona i el DURSI per tal
de recuperar el programa de càtedres d’excel.lència per a aquells professors que hagin obtingut
l’habilitació. Pel que fa a les reunions del Consell de Govern, informa del pressupost per l’any
2005, que el DURSI vol instaurar l’Espai Català de Recerca amb la creació d’un xarxa
d’instituts i l’aprovació de la Llei Catalana de la Ciència, i que respecte a la implantació de
l’Espai Europeu d’Estudis Superiors, tots els Graus hauran de començar el curs 2007-08, per la
qual cosa el Ministeri vol tenir definit un llistat dels Graus estatals abans de l’1 de març de
2005.
La Dra. Palacín informa sobre les Comissions Acadèmiques del Consell de Govern. Indica que
la programació pel curs 2005-06 s’haurà de fer en base als títols actualment existents. També
informa que ja es disposa de la resolució de l’avaluació docent del professorat de l’any 2003 i
del calendari pels que ho hagin de demanar l’any 2004. Pel que fa a la Comissió Acadèmica de
la Facultat, informa sobre les enquestes realitzades als alumnes en relació a la prova d’ECTS del
curs anterior.
El Dr. Lloberas informa sobre la Comissió de Professorat, indicant que tots els programes de
Doctorat de la Facultat han estat avaluats al màxim nivell, i que s’ha iniciat el procés per
demanar les mencions de qualitat. Respecte a la Comissió de Recerca, informa que ja s’han
prioritzat les beques predoctorals de la Generalitat, i que està en marxa el programa de
sol.licitud d’infraestructures, amb 2 propostes de tipus A (criopreservació de teixits i línies
cel.lulars, i reforma de l’edifici històric) i 4 de tipus B per part de la Facultat. També indica la
nova normativa pels BRDs, que té com a objectiu reforçar al professorat que hagi rebut
distincions per la seva recerca.
El Sr. Degà pren la paraula per informar d’altres temes. Informa que el control de la plana web
de la Facultat es farà des de la mateixa Secretaria. Demana que els responsables dels
departaments facilitin el flux d’informació, distribuint-la dins dels mateixos. També asssenyala
que la Facultat no disposa de pressupost per pagar conferències convidades, de manera que no
les finançarà tret de les programades amb motiu de les diades de Sant Jordi i Sant Albert.
Tanmateix proposa donar el nom de Ramon Margalef a l’edifici històric de la Facultat, tot i que
aquest punt es tractarà en una propera Junta de Facultat.
Al torn de paraules que s’engega a continuació, la Dra. Durfort demana la reposició del faristol
del jardí de l’avinguda Diagonal, i felicita a l’Hèctor Ruiz per l’èxit de les jornades organitzades
per Omnis Cellula. La Dra. Gumà indica que el president designat per al tribunal de la plaça
Serra-Hunter del departament de Bioquímica no pertany a una àrea afí, tal com obliga la
normativa que regula aquest tipus de places, i demana que el Deganat faci l’esforç de aconseguir
més places de professorat contractat.

3. Resum econòmic de l’Administradora del Centre.
La Sra. Bosch fa un resum de l’exercici en el moment del tancament del mateix, tot i no ser
necessària l’aprovació de cap informe per part de la Junta. A tal efecte, fa un desglosament de
les principals partides econòmiques (millora d’edificis, reparacions d’aparells, despeses
d’administració, etc.). Respecte al tema de reparació d’aparells, informa de la signatura de dos
contractes de manteniment (Millipore i PCRs del Departamnent de Genètica) i d’un pla de
renovació de pipetes automàtiques. La Dra. Durfort pregunta sobre la rehabilitació dels
departaments de l’edifici històric; el Sr. Degà indica que properament es convocarà una reunió
de la comissió d’espais i que al 2005 es faran les primeres actuacions sobre els espais buits. El
Dr. Cuadras fa palesa la manca d’espais del departament d’Estadística; el Sr. Degà indica que
l’ampliació d’aquest departament es farà al 2005. El Dr. Hladun comenta la manca de neteja als
exteriors de la Facultat.
4. Sol.licitud de canvi de nom del Departament d’Estadística.
El Dr. Cuadras indica que els professors de l’àrea de Lògica adscrits al departament
d’Estadística volen unir-se als del departament de Lògica de la Facultat de Matemàtiques, i la
voluntat de la resta de professors de formar un departament d’Estadística i Biomatemàtica.
S’aprova per asentiment l’emissió d’un informe favorable sobre la segregació dels esmentats
professors i del canvi de nom del departament.
5. Propostes de Postgrau oficial.
El Dr. Moral informa que el Posgrau oficial, que substituirà al segon i tercer cicle actuals (la
qual cosa suposarà l’acabament del programes de doctorat l’any 2007) no té encara normativa, i
que el Rectorat aposta per que hagi una oferta per part de la Universitat de Barcelona. A nivell
de la Facultat, indica la necessitat de refondre les 14 propostes existents en només 4
(Biomedicina, Biotecnologia, Biodiversitat i Biologia Ambiental), amb la creació d’altres tantes
subcomissions encarregades, a les quals la Facultat de Biologia tindrà una important
participació, a banda de la que pugui tenir a les propostes fetes per altres facultats i universitats.
Pel que fa al calendari, indica que encara s’ha establert, però que amb data 15 de febrer de 2005
el Ministeri haurà de tenir les propostes, i que en cas de no arribar a temps sortirien com a títols
propis de la Universitat de Barcelona.
6. Espais reservats als alumnes en l’horari del dinar.
El Sr. Degà informa que s’habilitaran, com a espais de dinar dels alumnes, la zona de
l’hemeroteca amb microones i la sala d’estudis. Tanmateix indica la prohibició de menjar al
vestíbul de la Facultat des del mateix moment que s’habilitin aquests espais, i que no s’obriran
aules per a que dinin els alumnes. També assenyala la conveniència d’estudiar una solució
definitiva per habilitar un menjador fora de l’espai del bar de la Facultat.
7. Afers de tràmit.
S’aprova per asentiment cursar informe favorable dels reglaments dels departaments d’Ecologia
i de Microbiologia.
8. Torn obert de paraules.
La Sra. Pañell fa constar la queixa dels estudiants per la manca de llibres a la biblioteca.
El Sr. Degà aixeca la sessió a les 14:05.

