Facultat de Biologia
Av. Diagonal 643
08028-Barcelona
ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT
Sessió núm.: 06/15
Data: 20.07.2015
Hora: 11:30h
Lloc: Aula Magna
Assistents a la Junta:
G. Llorente (com a Degà)
M. Busquets (com a Vicedegana)
B. Cormand (com a Vicedegà)
T. Sauras (com a Vicedegana)
M. Aguadé
R. Araujo
S. Balcells
M. Blas
E. Bosch
M. Camps
D. Carvajal (alumne)
J. Casado
M. Giralt
M. Gorris
D. Grinberg

J. Gutiérrez
N. Hladun
F. López
D. López
T. Mampel
F. Oliva
M. Pastor
J. Pérez
M. Soley
G. Viscor
M Vives
M. López (com a Secretària)

Hi assisteixen com a convidats:
M. Durfort, M. Font, S. Mañosa, X. Remesar, A. Serra.
Ordre del dia:
1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2.- Informe Degà.
3.- Informe dels vicedegans i responsables de les àrees: acadèmica, postgrau, recerca i
doctorat.
4.- Ratificació, si escau, de la Comissió Permanent de la Junta de Facultat.
5.- Proposta del nou nom de la Facultat: Facultat de Biociències.
6.- Cessió temporal d'espais de la Facultat.
7.- Afers tràmit.
8.- Torn obert de paraules.

1

Desenvolupament de la sessió:
1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors: S’aproven les actes anteriors.
2.- Informe del Degà:
El Degà inicia la sessió d’avui tractant els diferents temes que s’exposen a continuació.
Situació actual del professorat: s’han atorgat 4 places de Professor Agregat interí pels
departaments de Bioquímica i Biologia Molecular, Microbiologia i Biologia vegetal (Unitat
Botànica) i Biologia Animal; 2 places de Professor Agregat (departaments de Fisiologia i
Immunologia i Biologia Cel·lular; les llistes dels candidats a la convocatòria de “Retenció de
talent de recerca” es publicaran aquesta setmana. Les places de “Professors associats” han
estat assignades a categories inferiors (contractes 3+3) a les demanades per la Facultat
(contractes 6+6); els resultats de les places de “Professors lectors” es sabran a finals de mes;
no es té resposta de les places de “BRD” ni de les places de “Serra Hunter”; es preveuen 10
places de “Retenció talent docent” que aniran associades a 10 projectes relacionats amb la
docència i es preveuen 10 places.
Situació del PAS: el concurs de trasllats d’expedients ha tingut aspectes molt negatius per
alguns departaments; a més hi ha 3 places de nivells alts, 2 a la Secretaria i 1 Gestora, en fase
de selecció. Tanmateix s’ha sol·licitat la renovació de 4 contractes de reforç de funcionaris
més 1 de laboral, però nomes es renoven 3 de les de funcionaris. Malgrat les gestions fetes des
de l’administració de la Facultat, hi haurà la interrupció al mes d’agost i per tant hauran de
gaudir de les vacances al mes de juliol, amb els problemes afegits que això pot comportar. La
resposta de Recursos Humans és molt restrictiva i la Generalitat tanca l’aixeta respecte al
Capítol 1.
Obres: El PIU 2015 ha concedit partides pressupostàries pel que fa a obres de rehabilitació de
l’Edifici Margalef, obres en general i obres de l’Edifici Prevosti. Hi ha dos problemes
estructurals pendents de solucionar: les goteres del passadís de la Biblioteca (quan plogui fort
se sabrà si han quedat solucionades) i els voladissos que donen a la Plaça de la Biblioteca i
que tenen perill de despreniment); en aquest cas, es posaria formigó “in situ”, però s’està a
l’espera de rebre el pressupost.
UB gats: no s’acompleixen els acords inicials amb l’Ajuntament i caldrà buscar una altra
ubicació (instal·lació transitòria pels gats esterilitzats). Fins la propera reunió del mes de
setembre romandran un màxim de 15 gats. La proposta és de mantenir 7 gats com a màxim i
en règim transitori.
Reforma Departaments: En el Consell de Govern de la UB del dia 25 de juny, el Delegat del
Rector per a la reforma va presentar el mapa de departaments, derivat de l’acord del Consell
de Govern del 20 d’abril. El delegat informa que la data límit per plantejar propostes serà el
12 de juny. El nº total de departaments actual és de 106 i en el nou mapa serà de 57 o 58
(representarà un 46% de reducció departamental). Hi haurà 3 departaments tranversals:
Enginyeries, Comunicació i Alimentació. El Grup de Treball sobre la reestructuració dels
Departaments de la Facultat de Biologia a la reunió del dia 5 de juny, va decidir que la
Facultat quedaria estructurada en un màxim de 4 Departaments, sempre que mantinguessin les
condicions recollides en el document enviat el 12 de juny a la Secretaria General Rosa
Miralles. El delegat, explica que la concreció de la reducció és inajornable, perquè entre juliol
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i setembre caldrà fer reunions sobre el sistema de finançament, i segons l’esforç fet el
repartiment de finançament variarà.
Reforma de Graus i Màsters: La Comissió Acadèmica de Consell de Govern i el Grup de
treball UB han generat un informe de Proposta de la nova ordenació dels estudis universitaris
de grau i màster: Grau de 180 crèdits; Grau de 180 crèdits + màster d’especialització de 60 o
90 crèdits; Grau de 240 crèdits; Grau de 240 crèdits amb estructura interna 1 + 3; Grau
d’estructura flexible. La discussió i valoració de les diferents possibilitats començarà al
setembre.
Notes de tall i matrícula: exposa el nombre d’alumnes que es matriculen en els 5 graus
impartits a la Facultat i les notes de tall assolides, que són les més altes de totes les
universitats catalanes; les compara amb les respectives del curs anterior i constata que han
augmentat en tots els graus.
Logo de la UB: En el Consell de Govern del 16 de juliol s’ha presentat el nou “logo” de la
UB.
Proposta dels estudiants de la Facultat: Els estudiants demanen el canvi de lloc i dia per a la
celebració del acte de Graduació, proposant el mes d’octubre i el Paranimf de l’edifici
històric.
Actes de la Facultat:
Homenatge en memòria de la Dra. Anna M. Gómez Foix i la Dra. Adela Mazo, el 26 de maig,
investigadores del Dept. de Bioquímica i Biologia Molecular i de l’Institut de Biomedicina de
la UB (IBUB). Agraeix la presència del personal de la Facultat a aquest acte.
I Festa de la Ciència UB, organitzada per “La UB divulga” el 22 de maig amb l’objectiu
d’obrir les portes de la Universitat de Barcelona a la ciutadania i apropar-li la recerca que s’hi
duu a terme . Els Departaments de Biologia Vegetal, Ecologia i Genètica van intervenir amb
diverses activitats. Agraeix la participació del professorat de la nostra Facultat.
En el mes de juny s’ha realitzat les cerimònies de clausura de les activitats I tu? Jo,
Bioquímica i Bojos per la Bioquímica organitzades pel Dept. de Bioquímica i Biologia
molecular.
La universitat de l’experiència ha tingut molt boa crítica i l’any vinent es faran dos cursos.
Agraeix al Dr. Massalles la coordinació actual, que passarà a la Mercè Bernal i recorda que va
destinat al professorat associat, com a complement salarial a la precarietat dels seus
contractes.
El Degà informa que es vol tenir constància de la participació del professorat i personal de
Facultat en activitats diverses de divulgació, participació en projectes, actes de difusió de la
ciència, etc. de la Facultat per a les properes acreditacions dels centres i demana que es faciliti
aquesta informació. A continuació obre un torn de preguntes:
-

Dr. Remesar: demana quin cost ha tingut el nou logo UB; el Degà respon que molt poc
cost per que van fer-se a través de “Solidaritat UB”.
Dra. Palacín: opina que és absurd el canvi de logo.
Dr. Gutiérrez: demana si s’ha donat els diners de retenció de talent docent, el Degà respon
que no.
Dr. Pastor: demana si es va consultar la facultat de Belles arts.
Sra. Bosch: demana si el canvi afecta a l’escut que utilitza el Rector i si les altres persones
podem utilitzar l’actual.
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-

Dr. Salicrú: explica que l’actual escut tenia 7 colors i això era un cost, i que s’ha triat un
nou escut amb menys colors per estalviar.
Dr. Serra: demana si hi ha algun problema en fer pagines web de les facultats perquè
l’actual és lamentable. El Degà esta d’acord que cal activar-les.
Dr. Pérez: exposa la problemàtica del professorat jubilat, que marxarà si no se’ls dóna cap
oferta, i també demana que el campus virtual no s’aturi C.
Dra. Palacín: considera indignant les bases de la convocatòria de retenció de talent, amb
tot el respecte per a les persones implicades. També es queixa de la manca d’ aire
condicionat.
Dr. Salicrú: aclareix que aquestes places són un pont per a 1-2 anys i que l’any que ve hi
haurà menys restriccions econòmiques.
Dr. Pastor: opina que siguin els alumnes qui triïn la seva festa.
Dra. Mampel: també es queixa que aturin el campus virtual.
Dr. López: fa la reflexió que l’acte de graduació celebrat al Paranimf de la UB pot tenir
cert glamour però també més inconvenients, com la cabuda, la data adient, i al dificultat
de gestió. El Degà comenta que el control es complicarà.
Dra. Giralt: demana si es farà un acte en comú o no. El Degà opina que l’acte ha de ser
conjunt de facultat.
Sra. Bosch: recorda que ja en una junta de facultat anterior es va plantejar es va
plantejar de fer pagar als alumnes una petita taxa per a cobrir les despeses de les beques,
però no va prosperar ja que es va considerar que suposaria una despesa gran per a alguns
alumnes.

3.- Informe dels vicedegans i responsables de les àrees: acadèmica i postgrau, recerca,
mobilitat i doctorat. Informe de la vicedegana Dra. Busquets:
- Preinscripció i matrícula de Màsters: les dades actuals estan en la mateixa mateixa línia dels
anys anteriors.
- Celebra la verificació dels màsters d'Agrobiologia Ambiental i de Fisiologia
Integrativa.
- Acreditació: informa que els coordinadors estan assabentats de tot el funcionament del
procés.
El Dr. Viscor es queixa de la manca d’informació als alumnes sobre el màster de Fisiologia
integrativa i la Dra. Balcells demana perquè va desaparèixer el baner de màsters, i el Degà
respon que és un tema del flash de la web.
Informe del vicedegà Dr. Cormand:
- Informa que el vicerectorat de Recerca concedeix 12.000 € al CRBA per a l'hospedatge,
classificació i exposició de la col·lecció entomològica del Sr. Eduard Vives.
- La convocatòria d'Ajuts a la Recerca de la Facultat compta amb 103.152 €,amb els mateixos
criteris que el curs anterior en funció de la productivitat científica (85% pels departaments,
15% per a la Facultat). Comenta que malgrat la retallada soferta no hi ha hagut un descens de
la producció científica.
- La LERU demana a les facultats que senyalin possibles mancances al programa H2020 i
indiqui quines infraestructures/serveis grans utilitzen els investigadors de la Facultat.
- Informa de la propera Jornada organitzada per la LERU (23/7/2015), on es tractaran els
'Missing topics' de recerca bàsica de l'H2020 i l'establiment del 'Working group' de degans de
Facultats de Ciències Naturals.
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Informe de la vicedegana Dra. Sauras:
- Dóna les dades de mobilitat d’estudiants 2015-2016 i Incomings 2014-2015, molts dels
quals per a fer Pràcticum i TFG, i parla de l’Aliança Universitària Montpeller-UB.
- Informa que es crearà una llista de correu per informar al PDI interessat (prèvia inscripció)
de les convocatòries de mobilitat i ajuts que no sempre estan ben publicitats.
- Ocupabilitat: informa que el curs vinent s’impartiran sessions per als estudiants de cara a
buscar feina o com fer currículums i que la Fira d'empreses del dia 6 de maig, conjuntament
amb les facultats de: Física, Química, Matemàtiques i Geología va ser molt interessant.
S’obra un nou torn de preguntes:
- Dra. Gironès: manifesta que el vicerectorat de recerca i el de professorat haurien de treballar
conjuntament per tal que es pugui fer una recerca seriosa dins la Facultat. També mostra la
seva preocupació perquè no hi ha convocatòries per demanar equipament d’infraestructures,
però la Sra. Gorris li indica el procediment per a demanar-lo. El Degà remarca que la Facultat
de Biologia no baixa en producció científica sinó que es manté o inclús puja (ja que
representa un 1/3 del conjunt de la UB).
- Dr. Cormand: recomana fer bon us del contracte programa per a fer la compra d’aparells.
- Dra. Giralt: insisteix que cal seguir exigint criteris a la UB, i planteja si caldria modificar els
% dels repartiments quan els diners arriben a la Facultat.
- Dr. Villarroya: demana com s’apliquen els inputs de recerca al contracte programa de
recerca i lamenta la desconnexió astronòmica existent entre l’àrea de recerca i l’àrea
acadèmica de la UB.
- Dra. Araujo: demana considerar l’estat actual tant del material com dels laboratoris de la
Facultat.
- Dr. Serra: demana replantejar la proporció del repartiment dels diners als departaments i
posar ordre en els serveis de la Facultat.
Informe de la secretària de Facultat Dra. López:
- Doctorat: El Director de l’Escola de Doctorat, en reunió del 7 de juliol, informa que les
comissions acadèmiques dels programes de doctorat podran fer una valoració dels doctorands
que no arribin a defensar la tesi abans del 10 de febrer 2016 i, si escau, donar-los una
moratòria per a defensar la tesi d’uns mesos, sempre dins el mateix curs acadèmic.
- Igualtat: La UB rep una dotació econòmica de 6000 euros per a desenvolupar un projecte
sobre violència masclista i la Unitat d’Igualtat de la UB ha articulat un procediment per a
portar-lo a terme, amb un projecte obert a tot l’alumnat de la UB i consistirà en la presentació
de treballs (en diferents formats) fins el 2 de novembre. Els/les alumnes interessats/des en
participar-hi (www.ub.edu/sae/la-ub-contra-la-violencia-masclista.html) podran inscriure’s
fins el 23 setembre i rebran una jornada de formació el 2 d’octubre (s’organitzarà una jornada
per campus). Com a crida s’ha triat un cartell que properament es penjarà a la Facultat.
4.- Ratificació, si escau, de la Comissió Permanent de la Junta de Facultat:
La Dra. Palacín demana quines funcions i el Dr. Serra demana si el nombre es fix o si es
podria afegir un nou membre si fos electa de la junta. El Degà informa de les funcions
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d’aquesta comissió, de que els temes tractats serien presentats a la Junta de Facultat per tal de
sotmetre’ls a la seva aprovació i finalment el ratifica aquesta Comissió Permanent.

5.- Proposta del nou nom de la Facultat: Facultat de Biociències:
El Dr. Remesar diu que el nom és etimològicament incorrecte. El Degà respon que es pot
consultar amb el “termcat” i que la proposta de canvi de nom es presentarà a votació a la
propera Junta de Facultat.
6.- Cessió temporal d'espais de la Facultat:
El Dr. Serra informa sobre la col.lecció cedida a la Facultat i que en part s’acolliria al
soterrani de l’Aula Magna i en part a les sales de l’antic departament d’Estadística. El Dr.
Villarroya alerta que pot resultar alarmista pel volum de cacera que representa però el Dr.
Serra explica que hi haurà plafons científics explicatius. El Dr. Casado diu que no esta previst
repartir uns espais de la Facultat i que caldrà anar amb cura. El Dr. Gutiérrez recorda que
durant el seu mandat ja es va acollir una col·lecció d’insectes i que cal veure com es gestiona;
el Dr. Serra aclareix que esta informatitzada i que s’ha creat una pagina web de totes les
col·leccions científiques del CRBA El Degà aclareix que aquesta col·lecció serà temporal i
finalment s’accepta.
7.- Afers tràmit: no n’hi ha.
8.- Torn obert de paraules:
El Dr. Cormand comenta que els criteris de les beques APIF han variat una mica i sera
possiblement igual per a les beques FI. El Dr. Gutiérrez demana ser caut i vigilar com es
calculen els números perquè alumnes amb molt bon curriculum poden anar a un grup en que
el director no sigui excel·lent i quedar-se fora; tanmateix, si un alumne no tant bo va a un grup
de director molt brillant entrarà i deixarà fora a l’altre alumne, a qual cosa genera un petit
debat.
I sense més temes a tractar, el Degà aixeca la sessió a les 13:58h de la qual, com a Secretària,
estenc aquesta acta.
La Secretària de la Facultat

Vist i plau

Marta López Carbonell

El Degà
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