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Facultat de Biologia
Av. Diagonal 645
08028-Barcelona

ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT
Dia i hora: 21 de març de 2007, a les 11:30 h.
Lloc: Aula de Graus.
Sessió núm: 01/07.
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.J. Alfonso
R.M. Araujo
J. Armengol
M.T. Blas
E. Bosch
A. Bosch
C. Cardoso
M. Durfort
M. Esteve
A. Fernàndez
C.E. García

N.L. Hladun
M.D. López
M. Llobera
R.M. Masalles
T. Riera
A. Riudebàs
M. Ros
J.D. Ros
A. Rovira
B. Sagarra
H. Salvadó
A. Serra
A. Vall
F.J. López (com a Secretari)

Assisteixen com a convidats:
A. Arcas, E.I. Canela, J.A. del Rio, M. Gorris, J. Gutiérrez, R. Iglesias (en substitució de M.
Busquets), F. Lucena, T. Pañell, X. Remesar (en substitució de R. Codony), E. Saló.
Excusen llur assistència:
C. Bergareche, R. Gironès, J. González-Solís, A.M. Gumà, J. Sancho.
Ordre del dia:
1.
Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.
Informe de l'equip deganal.
3.
Normativa d’avaluació continuada de la Facultat de Biologia.
4.
Contracte-Programa Acadèmic-Docent 2007-2008 de la Facultat de Biologia.
5.
Aparcament de la Facultat de Biologia.
6.
Proposta de denominació del Campus Pedralbes: Campus Diagonal – Portal del
Coneixement.
7.
Informació sobre el document signat entre el Sr. Rector i els professors de Nutrició
vinculats a la Facultat de Biologia.
8.
Afers de tràmit.
9.
Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
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S’aprova l’acta corresponent a la sessió ordinària de 21 de desembre de 2006.
2. Informe de l'equip deganal.
El Sr. Degà comença la seva intervenció indicant que el darrer Consell de Govern va aprovar el
pressupost de la UB per l’any 2007, fixat en 365.337.797 €, destacant com a punts principals
l’avaluació del dèficit del capítol I (estimat en uns 15 milions d’euros), i també que es preveu un
dèficit al final de l’exercici d’uns 31 milions d’euros. També fa referència a l’informe Costas
sobre la situació econòmica de la UB, que havia estat encarregat l’any 2005 per la Generalitat,
on es posen de manifest les causes d’aquest dèfìcit; tanmateix comenta que aquest informe ja ha
estat presentat als Consellers Huguet (Innovació, Universitats i Empresa) i Castells (Economia i
Finances), els quals han demanat a la UB un pla de viabilitat, que serà elaborat per la Dra. Núria
Bosch i una comissió mixta UB/Generalitat.
Com a altres informacions, el Sr. Degà expressa en nom de la Facultat el condol pel traspàs del
Dr. Enric Balcells, exprofessor del Departament de Fisiologia i Zoologia; tanmateix, dóna la
benvinguda a la Junta de Facultat al Dr. Canela, nou Director del Departament de Bioquímica i
Biologia Molecular, i a la Dra. Iglesias, candidata única a Cap d’Estudis de Bioquímica, present
a la sessió en representació de la Dra. Busquets, recentment nomenada Adjunta al Vicerectorat
de Política Acadèmica i Convergència Europea per la coordinació de Màsters.
El Sr. Degà continua la seva intervenció amb l’apartat d’obres, donada la absència del Dr.
Sancho, i indica com a punts principals que ja s’ha completat el trasllat dels despatxos de
Vertebrats, l’inici de les obres de la planta 3 i l’estudi de les actuacions de la planta 6 de l’edifici
Margalef , així com les accions per acabar el trasllat dels laboratoris de Vertebrats i d’alguns de
Fisiologia Vegetal, i que es preveu que podrien estar acabats després de l’estiu.
Finalment, el Sr. Degà comunica que properament es reunirà la Comissió de Professorat per
tractar el tema de la 4ª convocatòria Serra-Hunter, que probablement aquesta primavera es
disposarà dels documents definitius sobre Graus, la qual cosa permetrà iniciar l’elaboració dels
futurs Graus, i termina la seva intervenció demanant disculpes a l’Assemblea d’Estudiants per
no haver pogut reunir-se amb els seus representants a la data prevista.
La Dra. Palacín informa dels principals punts tractats a la darrera reunió de la Comissió
Acadèmica del Consell de Govern, destancant l’aplicació del RD d’incorporació a la Universitat
d’alumnes de sistemes educatius estrangers, la proposta de normativa de crèdits de lliure
elecció, els Plans Docents de les assignatures (la coherència dels quals recaurà sobre caps
d’estudi i coordinadors de màsters, i que hauran de ser aprovats pels departaments), i de la
convocatòria d’ajuts d’innovació docent de l’AGAUR. Com altres informacions, esmenta la 2ª
trobada amb professors de Biologia de Batxillerat, i que l’AGAUR ha concedit a la Facultat un
ajut de 25.000 € per l’adaptació de metodologia docent, i que es destinarà a l’organització d’uns
tallers al mes de juliol amb experts en la matèria dedicats a formar al professorat de la Facultat.
El Dr. Lloberas comenta que el tema del Doctorat continua sota un completa indefinició, i que
el Rectorat va nomenar ahir a la Dra. Mª Lluïsa Pérez per tractar aquests temes. En relació a la
recerca, indica que s’estan ultimant els contractes-programa, amb una quantitat prevista
semblant a la de l’any passat, i de l’acceptació de tots els projectes PEIR presentats per la
Facultat.
El Dr. Moral comenta que la Generalitat ha aprovat 4 Màsters Oficials de la Facultat pel curs
2007-08, i que s’està començant la planificació dels processos de preinscripció i matrícula.
També esmenta que s’han aprovat 5 propostes de Màsters de títol propi, la reestructuració de la
Comissió de Posgrau de la Facultat, i l’elaboració del document de formació continuada del
grup UB.
Al torn d’intervencions que s’inicia a continuació, el Dr. Canela manifesta el seu desacord a que
l’informe Costas hagi estat lliurat a la Generalitat sense haver constrastades totes les dades en
ell recollides; el Sr. Degà indica que aquest mateix comentari li va ser fet al Sr. Rector. El Dr.
Canela aclareix que els Rectors ja estaven informats sobre el RD d’incorporació a la Universitat
d’alumnes de sistemes educatius estrangers; la Dra. Palacín comenta que el problema rau en que
és ara quan es començarà a aplicar. El Dr. Canela fa una puntualització sobre els 60 crèdits de
matèries bàsiques del futur Grau de Biologia; a la pregunta de la Dra. Durfort sobre que implica
que estigui prevista que la Biologia sigui matèria bàsica, la Dra. Palacín indica que s’ha de
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diferenciar entre matèries i assignatures. El Sr. Degà informa que s’està ultimant un protocol
d’emergències, amb un telèfon únic per a aquestes situacions.
3. Normativa d’avaluació continuada de la Facultat de Biologia.
La Dra. Palacín informa que hi ha una normativa a la UB que ens obliga a aplicar l’avaluació
continuada a partir del curs vinent, mentre que els Plans Docents seràn obligatoris només pels
Màsters però de moment no ho seran per les llicenciatures. També indica que la forma con
s’avaluarà a l’alumnat haurà d’especificar-se al programa de les assignatures si encara no tenen
pla docent, i que de cara a minimitzar les conseqüències d’aquest canvi l’equip deganal i els
caps d’estudis vàren redactar un document de normes a aplicar el proper curs, que ja va ser
presentat a la darrera Comissió Acadèmica, i que ara es porta a la Junta per a la seva aprovació.
El Sr. Degà recalca que l’objectiu és dotar a la Facultat d’un document de mínims però que al
mateix temps deixi oberta la possibilitat de noves proves d’avaluació. La Dra. Durfort comenta
el problema de solapament d’activitats actualment existent; el Sr. Degà indica que aquests
solapaments s’hauran d’evitar quan s’instaurin els Graus i que s’ha de fer un esforç de
coordinació. El Sr. Sagarra demana, en nom dels estudiants, que no s’acumulin més proves a les
ja existents, doncs l’alumnat actualment ja està colapsat. La Junta aprova per asentiment
l’esmentat document de normes d’avaluació (annex 1).
4. Contracte-Programa Acadèmic-Docent 2007-2008 de la Facultat de Biologia.
El Sr. Degà demana a la Junta l’aprovació dels contiguts del Contracte-Programa AcadèmicDocent 2007-2008, i l’autorització per poder negociar l’import de les diferents partides que s’hi
indiquen; en aquest sentit, comenta que tot i que algunes partides no estan quantificades al
document, l’objectiu és negociar a l’alça, tractant d’aconseguir idealment uns 140.000 €, tot i
que considera que serà força complicat doncs la quantitat total a repartir entre facultats està al
voltant de 1.100.000 €. Tota manera, també considera que un punt a favor a l’hora de negociar
és que el document ha estat considerat el millor contracte-programa arribat al Rectorat i que fins
i tot ha estat triat com a model. La Junta aprova per asentiment el Contracte-Programa
Acadèmic-Docent 2007-2008 (annex 2).
5. Aparcament de la Facultat de Biologia.
El Sr. Degà comenta que s’ha detectat un considerable nombre de vehicles estacionats
incorrectament al nou aparcament, així com molts vehicles no autoritzats; per altra banda, indica
que el carreró entre Biologia i Farmàcia està pràcticament buit, raó per la qual demana aprofitar
més aquest espai. Com a mesures per solucionar aquests problemes, assenyala que s’està
estudiant instal.lar una porta de barrera a l’accés de l’aparcament principal, i repartir vinyetes
identificatives no replicables, així com col.locar adhesius indicadors d’advertiment als vehicles
mal estacionats o no autoritzats. A pregunta del Dr. Bosch sobre l’estat de l’aparcament
soterrani de l’Edifici Nou, el Sr. Degà contesta que la seva obertura està pendent de les obres de
la nova biblioteca, ja que quan aquestes estiguin acabades es disposarà d’unes 70 places, i que
ara fora duplicar la despesa si es procedís a instal.lar una barrera que ja està prevista; també
comenta que es podran adaptar els comandaments a distància, tret dels models més antics. El
Dr. Remesar pregunta per la instal.lació d’allumenat al carreró; la Sra. Bosch indica que ja està
en marxa. El Sr. Degà informa que, per motius de seguretat, s’ha de deixar un espai de 3 metres
sense materies inflamables al voltant del dipòsit de nitrogen líquid, i per aquesta raó s’han hagut
de trasplantar els xipresos i que no es podran aparcar vehicles en aquell espai. El Dr. Hladun
demana que s’aparqui correctament en la zona propera als camps experimentals. El Sr. Dega
demanà que la Junta aprovi les mesures de control abans esmentades, fet que es produeix per
asentiment.
Per altra banda, el Sr. Degà informa que l’empressa de jardineria contractada per la Facultat
s’encarregarà de la neteja al voltant de la terrassa del bar, i l’empressa concesionària del bar ho
farà de la terrassa pròpiament dita, però que fora d’aquests espais és obligació dels consumidors
mantenir un correcte estat de neteja, per la qual cosa demana que tothom es mentalitzi ja que, en
cas contrari, s’haurà de prohibir treure elements del bar. Tanmateix, i en relació al jardinet
aparegut al voltant de la porta Gaudi, el Sr. Degà informa que es va pactar en el seu moment,
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amb els estudiants responsables del mateix, una ubicació alternativa, però malgrat tot el trasllat
de les plantes encara no s’ha fet, per la qual cosa demana als representants d’estudiants que ho
comuniquin als interessats. El Dr. Hladun manifesta la seva preocupació per haver-se plantat
araucàries molt a prop de l’Edifici Nou. La Dra. Araujo manifesta que una iniciativa com la del
jardinet hauria d’anar acompanyada per un projecte prèviament aprovat; la Dra. Durfort
considera que es tracta d’una iniciativa positiva. La Sra. Bosch informa que s’ha demanat un
informe a l’empresa de jardineria sobre les plantes aparegudes al vontant de la Facultat.
6. Proposta de denominació del Campus Pedralbes: Campus Diagonal – Portal del
Coneixement.
El Sr. Degà informa que el Sr. Rector va demanar als degans de les facultats implicades la seva
opinió sobre la proposta d’anomenar, al campus de la zona Pedralbes, Campus Diagonal –
Portal del Coneixement, denominació que sembla ser del gust de l’Ajuntament de Barcelona. El
Sr. Degà proposa treure el component geogràfic i deixar la denominació en “Campus Portal del
Coneixement”, i demana a la Junta si està d’acord, tot i queda oberta la possibilitat de noves
propostes, per la qual cosa es deixarà un marge de temps per noves idees. El Sr. Sagarra i el Dr.
Llobera mostren, per diferents motius, el seu desacord amb aquesta denominació.
7. Informació sobre el document signat entre el Sr. Rector i els professors de Nutrició
vinculats a la Facultat de Biologia.
El Sr. Degà fa un recordatori sobre l’origen del tema, que es remunta a l’època del rectorat del
Dr. Tugores, i assenyala que el Sr. Rector ha mirat de trobar un acord més acceptable, recalcant
que com a Degà ha preferit sempre que la Facultat no entrés en el litigi. En aquest sentit, indica
que al passat 24 de gener es va signar un document entre el Sr. Rector i els quatre professors de
l’àrea de Nutrició i Bromatologia, amb l’assabentat de la Facultat de Biologia; aquest document
no ha estat fet públic fins ara, per la qual cosa el Sr. Degà procedeix a la lectura dels acords en
ell recollits. Finalitzada la seva lectura, el Sr. Degà indica que el trasllat d’aquests professors als
espais de la planta +2 de l’Edifici Nou tindrà lloc probablement després de Setmana Santa, i
recalca que la cessió d’aquests espais es temporal, amb la qual cosa tornaran a estar a disposició
de la Facultat en un futur, amb el guany de que ja estaran equipats sense que això hagi
comportat una despesa econòmica extra per la Facultat.
En el torn d’intervencions posteriors, la Dra. Riera manifesta que no s’haurien de propiciar
situacions com aquesta. El Dr. Gutiérrez felicita a l’equip deganal doncs considera que l’acord
és un mal menor per a un problema complex. El Dr. Remesar manifesta que hi ha hagut molta
desinformació sobre el tema, i demana que la Facultat tingui present que els professors afectats
sempre han estat vinculats a la Facultat de Biologia, no volien canviar de departament ni més
espai, ni tampoc havia la voluntat de disposar d’espais a la planta +2, i que durant molt temps
han quedat desplaçats dins de la Facultat. El Dr. del Rio manifesta que l’hagués agradat
conèixer els continguts de l’acord abans de la signatura del Sr. Degà; el Sr. Degà indica que en
cap moment és un acord amb la Facultat de Biologia, sinò entre el Sr. Rector i els professors
afectats, però que com a Degà ha procurat vetllar per que es respectés l’esperit de l’acord inicial
amb el Rector Tugores i els interessos de la Facultat.
8. Afers de tràmit.
El Secretari informa que li ha arribat el reglament del Departament de Bioquímica i Biologia
Molecular, que ja havia estat aprovat en una Junta anterior però que ara ha incorporat les
modificacions indicades per l’Assessoria Jurídica.
9. Torn obert de paraules.
El Sr. Sagarra, en nom de l’Assemblea d’Estudiants, fa una sèrie de reclamacions; en aquest
sentit, demana que es facin públics els criteris d’acceptació de publicitat, que es respectin els
plafons dels estudiants, que hi hagi plafons lliures de publicitat, que es retiri el plafó lluminós de
l’entrada del bar, que s’exigeixi al bar que tingui un llibre de reclamacions i que es demani que
faciliti sal, oli i vinagre al personal que porta carmanyoles i minimitzi l’utilització de llaunes, i
comenta l’aglomeració d’usuaris a l’hora de fer servir els microones, demanant un espai
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habilitat per aquests aparells també a l’aulari. El Sr. Degà contesta que els nous microones ja
estan comprats i s’estan instal.lant, que la Facultat no accepta publicitat aliena, i que tot i que
s’elimina molta cada setmana és un aspecte difícil de controlar; també indica que es reservaran
plafons per als estudiants i que es demanarà al bar que disposi del llibre de reclamacions. La
Sra. Bosch comenta que hi ha empreses autoritzades per Gerència per penjar publicitat.
La Dra Palacín es mostra decebuda per la baixa assistència dels estudiants a les sessions de
recerca del departaments. El Dr. Gutiérrez indica que hagués estat bé citar al Dr. Salicrú pel
tema de les obres de la planta +2; també es pregunta, a la vista de la publicitat, què té d’especial
la Universitat Autònoma, i demana més organització en el tema de les relacions entre deganat i
directors de departament. La Dra. Durfort demana que la Facultat es faci càrrec de la despesa de
sal, oli i vinagre reclamada pels estudiants, i que es compri aigua embotellada retolada en català;
també comenta que la baixa assistència esmentada es deguda a l’hora i a la massificació
d’activitats de l’alumnat, que la Universitat Autònoma i la Pompeu Fabra fan molta activitat
propagandística, i manifesta la seva satisfacció per disposar finalment d’aire condicionat a
l’aulari.
El Sr. Degà aixeca la sessió a les 14:45.
El Secretari de la Facultat

Vist i Plau

Francisco J. López Soriano

El Degà

