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ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT

Sessió núm.: 07/14
Data: 17.12.2014
Hora: 11h
Lloc: Aula 33 (Aulari)
Assistents a la Junta:
J. Gutiérrez (com a Degà)
G. Llorente (com a Vicedegà)
M. Busquets (com a Vicedegana)
J. García (com a Vicedegà)
M. Aguadé
R. Araujo
S. Balcells
M. Blas
E. Bosch
M. Camps
D. Carvajal (alumne)
J. Casado
M. Giralt
R. Gironés
M. Gorris
D. Grinberg
N. Hladun
D. López

F. López
T. Mampel
P. Moral
F. Oliva
C. Palacín
M. Pastor
J. Pérez
I. Pons
M. Salicrú
M. Soley
G. Viscor
M. López (com a Secretària)

Hi assisteixen com a convidats: M. Durfort, M. Font, M,. Calvo, X. Remesar, J.C. Ferrer, E.
Soriano, F. Sabater, E. Saló, J.J. Alfonso, S. Mañosa, M. Grifoll, J. Azcón.
Han excusat la seva absència: Neus Massip.

Ordre del dia:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Informe Degà.
3.- Informe dels vicedegans i responsables de les àrees: acadèmica, postgrau, recerca i
doctorat.
4.- Revisió de les autoritzacions d’accés al pàrquing de la Facultat.
5.- Afers tràmit.
6.- Torn obert de paraules
Desenvolupament de la sessió:
El Degà felicita a la Dra. Durfort com a membre d’honor de la Societat Catalana de Biologia.
També felicita al Dr. Soriano i al Dr.Villarroya per la distinció Icrea junior.
El Degà inicia la sessió mostrant i comentant en pantalla les ultimes novetats:
1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors S’aprova l’acta anterior.
2.- Informe del Degà:
Personal PDI: serà un any difícil pel que fa a la situació pels lectors, contractats R y C, etc. que
finalitzen contracte 2015 i es preveuen poques jubilacions. En el darrer Consell de Govern (27 11
149, el Dr. Viladevall va exposar els nous criteris per a elaborar la RLT de la Facultat, destacant
la seva voluntat de reduir l’activitat presencial del professorat i docència presencial a tota la UB;
considera que els professors associats han de fer només tutories i pràctiques, però no teories (el
vicerector no va fer esment ni a les pràctiques de laboratori ni de camp). Les hores de docència
del professorat vindran donades per la qualificació de recerca (Grec).
La DGU convocarà 4 places de lector (Lector “Tenure track”) per a tota la UB que, després d’un
concurs competitiu i amb els corresponents informes, promocionarien directament a professor/a
agregat/da.
Ha sortit convocatòria BDR (“investigadors doctor junior”): un 60% de l’avaluació la dóna la
Generalitat i el 40% la comissió de la UB.
El Vicerector de professorat té la voluntat de treure a concurs durant el 2015 un nombre
indeterminat de places de promoció a Catedràtic pels Titulars acreditats, que aniran a càrrec del
50 % de MINECO i no afectaran a les places d’agregat Serra Hunter.
Personal PAS: S’han renovat els 18 contractes (8 laborals i 10 funcionaris) de la Facultat; els de
PAS funcionaris, s’han renovat fins a 31 de març i amb el compromís de renovació fins a 31
desembre 2015.
Pressupost 2015: A Consell de Govern de l’11 del 12, s’aprovà el pressupost per l’any vinent.
S’incorporen incentius per a la implantació de la reforma i els estalvis de càrrecs. Es manté el
Capítol 1 i la política de personal. Les partides corresponents a funcionament dels departaments o
centres són iguals a les del pressupost 2014.
Obres: El 19 de desembre es començarà a asfaltar el pàrquing i s’intentarà acabar pel dia 8 de
Gener de 2015. Les obres de remodelació de l’antic departament d’estadística començaran
després de festes.
UBGats: Es buscarà un altre local per a fer la residència de gats, ja que la facultat només ofereix
servei d’esterilització i tractament.
Bar i boicot dels alumnes: Els alumnes de la Facultat van fer boicot al Bar, pels seus preus
considerats massa alts; el Degà va mantenir contacte tant amb els alumnes com amb el Bar, per
acostar posicions; arrel d’això es van iniciar unes negociacions per tal d’arribar a acords
acceptables per les dues parts.

Acte Sant Albert 2014: S’ha fet una valoració molt positiva de la diada i el Degà felicita a tots/es
per la seva col·laboració.
Premi Margalef: El 3 de desembre va tenir lloc a l’Aula Magna de la Facultat, el Fòrum Científic
i la conferència del guardonat de la X edició del Premi Margalef, l 'ecòleg nord-americà David
Tilman. Va ser un bon final pel X aniversari de la mort del Dr. Margalef en un any que ha estat
un any ple d’actes en la seva memòria.
Vikipèdia Margalef: El 30 de novembre a la Biblioteca de la Facultat va tenir lloc la primera
Vikipèdia Margalef. El Degà agraeix la Direcció General de Medi Ambient, el personal de la
Biblioteca, les persones externes de la UB i el personal de la Facultat que han participat i convida
a visitar-la:
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ramon_Margalef_i_L%C3%B3pez

Ficma: El 10 i 11 de novembre van tenir lloc les sessions del Festival de Cinema de Medi
Ambient, que han resultat un èxit de participació. Volem fer constar el nostre agraïment als
alumnes, professorat i als caps d’estudis que s’han implicat.
També informa que el BKC va rebre a qualificació A, la màxima qualificació a la que poden
optar els campus d’excel·lència.
Reforma: El Degà exposa una cronologia fins a data de la Junta de Facultat i explica
detalladament quin és l’estat actual de la qüestió.
Acte Ebola: El Degà felicita a la Dra. Gironés per l’organització de la Jornada Científica sobre
el virus Ebola que va tenir lloc el dia 6 de novembre a l’Aula Magna de la Facultat de Biologia.
3.- Informe dels vicedegans i responsables de les àrees: acadèmica, postgrau, recerca i
doctorat. Informe del vicedegà Dr. LLorente:
S’ha presentat el programa Study Abroad Program que consisteix en oferir assignatures
(fonamentalment de grau) en anglès a estudiants estrangers. La Facultat oferta vàries
assignatures que s’estan impartint en anglès.
També informa que segons les enquestes de 3ª llengua, més del 60% dels estudiants tenen el
nivell B2.2, però que pel 40% restant s’implementaran cursos de l’EIM als diferents campus. Els
alumnes podran demanar una beca de 300 euros una vegada finalitzat el curs.
S’ha verificat per l’AQU el nou Manual de l’avaluació docent, en el qual s’incorporarà un
reconeixement a la trajectòria d’equips docents i s’utilitzarà ja al mes de gener de 2015.
El GRAD esta bastant concordant en Graus, però no en màsters. El tancament del GECA s’ha de
revisar. Es farà una comissió acadèmica per a tractar específicament aquest tema.
La matricula d’alumnes als graus va força be, però alguns ensenyaments tenen un abandonament
important durant el curs.El suplement europeu al títol hauria de reflectir totes les activitats extres
dels alumnes, però encara no existeix tot i ser obligatori.
Informa sobre la modificació del RD 1397/2007 i es penjarà al a web per a que tothom tingui
accés. Dóna una forquilla per a fer graus de 3 o 4 anys. Explica com estan les nostres titulacions
de la UB i en concret comenta que a la nostra Facultat hem implementat una enquesta per a que
quan venen a recollir el títol.
També informa de la Jornada Erasmus d’alumnes estrangers ens expliquen com estan els seus
graus a Europa; de fet ells tenen 5 anys (4+1) perquè el 90% dels alumnes fan màsters. El
vicedegà remarca que la Facultat de Biologia ha vist incrementada la seva qualitat i que el
vicerector no te arguments per fer-nos anar al 3+2. Tanmateix, la comissió acadèmica es
manifesta en el mateix sentit, continuar en 4+1 que tenim ara ja ens funciona molt be. A la
Conferència Espanyola de Degans de Biologia (CEDB) celebrada a Madrid el passat mes de
novembre, es van posar de manifest que només la U. de Màlaga vol anar al 3+2; Astúries no es
vol moure del 4+1, i la resta d’universitats de l’estat opina de forma variable.
Informe de la vicedegana Dra. M. Busquets:

Exposa sobre les matricules als màsters de la Facultat, i comenta que dos d’ells no arriben a 20
alumnes: Agrobiologia ambiental i Aquicultura.
Informa que a la vitrina de l’Aulari s’han exposat els pòsters explicatius corresponents.
També informa que s’ha presentat la documentació per a la verificació dels màsters
d’Agrobiologia ambiental i de Fisiologia integrativa.
El pressupost és el mateix de l’any passat i explica com es fa el repartiment dels pocs diners que
es reben.
Informe del vicedegà J. García:
Els caps departament i membres de la Comissió de recerca van rebre el Novembre un exhaustiu
informe sobre inputs i output a la UB el 2013-2014, amb tots els criteris.
També informa que els criteris de valoració dels SGR son iguals per a tots els SGR reconeguts,
estiguin o no finançats. Pel que fa a la priorització de les beques FI enguany situen 4 candidats de
la Facultat amb opcions a beca. Les beques APIF es resoldran un cop resoltes les FI.
S’ha resolt la segona convocatòria i els annexos dels Ajuts de Recerca amb un total de 54.163,74
€, i que hi ha ajuts per a renovació o adquisició de material inventariable.
Tanmateix, informa que s’ha resolt la Convocatòria d’ajuts pluri-departamentals finançant
parcialment les següents sol·licituds:
-4.000 euros, Dept. Biologia Cel·lular + BMM i usuaris d'altres departaments: cofinançament
equip captació imatges d'alta resolució Leica
-4.000 euros, Dept. Fisiologia i Immunologia + Biologia Vegetal., cofinançament congelador
de -80
-2.000 euros, Dept. Biologia Animal + Biologia Vegetal + suport Dept. Estadística,
cofinançament càmera i software.
Informe de la secretària de la Facultat:
Informa que no hi ha cap novetat pel que fa als temes corresponents a l’àrea de doctorat.
El Degà obra un torn de precs i preguntes:
- Dra. Aguadé: diu que no esta clara la convocatòria de BDRs i més concretament si un SGR pot
presentar més d’un candidat. El Degà li respon que un 60 % el valora la Generalitat, però cal que
els grups sàpiguen si han de prioritzar un candidat o no.
- Dr. Remessar: exposa que tot i tenir congelats els pressupostos els departaments estan oferint
PI, PII i TFG i demana tenir-ho em compte. El Degà li dóna tota el raó i diu que el tema cal
negociar-lo amb la UB.
- Dr. Salicru: Exposa diferents aspectes: 1. Hi ha la proposta de la Generalitat de que ens
ajuntem i que fora bo enviar el document a tots els caps de departaments. Es proposen 4 facultats:
Biologia, Química, Enginyeria i Fac. de Ciències.
2. Els Membres Claustrals han fet una petició d’empara al Síndic de greuges, és la 1ª vegada que
succeeix en l’època democràtica. El Degà respon que esta informat, i que el Rectorat no esta fent
les coses com cal. Informa que ahir va haver claustre a la UPC i es va aprovar el document de
reforma amb una votació aclaparadora del documenta favor del presentat pel Rector i demana que
intentem negociar per portar les coses de la millor manera possible. 3. Demana al Degà si serà
una o cinc facultats? I si ho esta per escrit o només és verbal? El Degà respon que proposar àrea
de ciències no implica posar una facultat de ciències; el Rector els ha post-posat una reunió el dia
22 per a veure si ho clarifiquen. Es demana més temps per a fer la reforma amb cara i ulls. Per
tant, el Degà diu que ha demanat al Rector exactament això: si una o cinc o quantes facultats.
4. Es queixa que el Rector es va comprometre a fer un debat sempre que no haguessin posicions
immobilistes, però no es fa. El Degà li respon que ell mateix ni tan sols te el document que si que

te el Dr. Salicrú, només te una imatge de pantalla d’un power point i certament estan proposades
les 4 facultats que ha esmentat el Dr. Salicrú.
- Dra. Palacín: protesta pels diners que paguen extres els alumnes del màster d’Oceanografia; el
Degà respon que sap que te el compromís del vicerector Rosselló de fer el pagament del
suplement que ha tingut aquest màster. També es queixa que en les beques FI es canvien les
coses quan ja estan convocades, que cada any passa el mateix, i que encara no se sap qui forma la
comissió secreta. El vicedegà J. García li respon que la comissió de recerca de la Facultat va
prendre l’acord de donar 4 punts per unanimitat i li aclareix com s’han fet els criteris
- Dr. Saló: opina que hi ha un excés de Graus i li preocupa que no hi hagi uns arguments que
ajudin a centrar el tema. El vicedegà Llorente diu que serà un procés participatiu i opina que si els
Graus actuals funcionen no caldria tocar-los; afegeix que el problema el tenen alguns graus
d’humanitats. Comenta que el document dels alumnes esta molt ben raonat i que no és el moment
de fer cap reforma; també demanen directrius, q no hi són, i temen que hi haurà una davallada de
professorat (com a passat a la U. Rey J. Carlos).
El Degà comenta que juntament amb l’ICE es podria parlar de possibilitats del 3+2, al mes de
gener per exemple, per a saber quina es la millor opció per a després prendre decisions amb
certesa.
- Dra. Araujo: pregunta quin és l’objectiu de l’àrea plantejada pels degans de ciències. El Degà li
respon que és sempre protegir les facultats.
- Dra. Gironés: diu que la Facultat de Biologia ha de mantenir la seva representativitat en els
diferents òrgans de govern, i el Degà hi està d’acord.
4. Revisió autoritzacions d’accés al pàrquing de la Facultat: L’administradora de centre, Sra.
E. Bosch, explica la normativa vigent que esta penjat al web. El Degà comenta que sempre s’està
obert a estudiar casuístiques concretes, però cal tenir en compte el numero de places de contractes
de que ara es disposa. Quan es faci el canvi de targeter es faria una nova revisió de les
condicions. El Dr. Grinberg concreta que són 2 places de personal ciber indefinits. El Degà diu
que si són indefinits s’estudiarà i a la següent junta es comentarà formalment.
En relació a les places de pàrquing també es comenta que a hi ha persones que no aparquen dins
la plaça marcada i que hi ha problemes amb el targeter; l’administradora afegeix que s’espera
poder canviar els targeters a finals d’any per tal de solucionar-ho.
5. Afers de tràmit: la Cap de secretaria, Sra. D. López, recorda que és convenient que els
professors obtinguin la signatura digital.
6. Torn obert de paraules: no hi ha.
En acabar la sessió, el Degà comenta que potser durant el curs vinent es farà una celebració, per
fer un acte de Facultat, potser al mes de gener.
I sense més temes a tractar, el Degà aixeca la sessió a les 13:13h de la qual, com a Secretària,
estenc aquesta acta.
La Secretària de la Facultat

Vist i plau

Marta López Carbonell

El Degà

