1

Facultat de Biologia
Av. Diagonal 645
08028-Barcelona

ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT
Dia i hora: 21 de setembre de 2006, a les 12:00 h.
Lloc: Aula Magna.
Sessió núm: 03/06.
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)
J. Sancho (com a Adjunt al Degà)
M. Aguadé
J.J. Alfonso
R.M. Araujo
J. Armengol
M.T. Blas
E. Bosch
M. Durfort
M. Esteve
A. Fernàndez
C. Galofre
A.M. Gumà

R. Gironès
N.L. Hladun
M. Llobera
G.A. Llorente
T. Mampel
R.M. Masalles
I. Pons
T. Riera
A. Riudebàs
M. Ros
J.D. Ros
A. Rovira
H. Salvadó
A. Serra
F.J. López (com a Secretari)

Assisteixen com a convidats:
M. Alemany (en substitució de R. Codony), A. Arcas, M. Busquets, J.A. del Rio, J. Gutiérrez, F.
Lucena, T. Pañell, E. Saló, F. Serra.
Excusen llur assistència:
M. Pastor, X. Testar, F. Villarroya.
Ordre del dia:
1.
Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.
Informe de l'equip deganal.
3.
Aprovació de la proposta de Màsters Oficials pel curs 2007-2008.
4.
Informe de la Facultat de Biología sobre la constitució de l’Institut de Biomedicina de la
UB (IBUB).
5.
Perspectives acadèmico-docents pel curs 2006-2007.
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 15 de juny de 2006.
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2. Informe de l'equip deganal.
El Sr. Degà comença la seva intervenció expressant en nom de la Facultat el condol pels
traspassos de la mare de la Dra. Solanes i del Dr. Andrés de Haro, ex-professor de pràctiques de
Zoologia. A continuació, el Sr. Degà comenta que la tardor serà una època d’intensa activitat,
amb quatre Consells de Govern programats abans del Nadal. Com a informacions més
rellevants dels darrers mesos, comenta l’aprovació de la convocatòria de places Serra-Hunter
(amb 6 places per a la Facultat de Biologia), amb tribunals ja informats i que seran publicats al
DOGC probablement a l’octubre, i l’aprovació del concurs intern d’una plaça del Departament
de Biologia Cel.lular, restant pendents encara els concursos de places de professorat contractat
temporal. El Sr. Degà també comenta els problemes sorgits durant el procés de matriculació,
relacionats amb el fet que era el primer any que s’implantava el sistema d’automatrícula; en
aquest sentit, esmenta que va fallar el sistema d’autenticació, la qual cosa va obligar a fer
manualment les inscripcions a grups de pràctiques per tal d’evitar l’endarreriment en l’inici del
curs, tot i que després l’aplicació informàtica va donar problemes a l’hora d’introduir aquesta
informació; en aquest sentit, manifesta el seu agraiment als Drs. A. Arcas, R. Araujo i T. Riera
per la tasca feta durant la matriculació.
La Dra. Palacín comenta els principals punts tractats a les dues darreres reunions de la Comissió
Acadèmica, concretament la possibilitat d’adaptar les enquestes d’opinió de l’alumnat a les
classes pràctiques, l’aprovació de la normativa de mobilitat interna d’estudiants i els aclariments
de les normes tècniques sobre avaluació aprovades pel Consell de Govern. Pel que fa a
informacions internes, indica que estan a punt de ser penjades a la web de la Facultat els
continguts mínims de les assignatures de primer cicle i que s’obrirà un espai a aquesta plana
web amb informació relativa als grups d’innovació docent, manifesta la seva preocupació pel fet
de que encara no s’hagi obert la convocatòria d’ajuts del Vicerectorat d’Estudiants, i recorda
l’imminent començament de les exposicions de recerca dels departaments adreçades a l’alumnat
i professorat.
El Dr. Lloberas informa que a la Comissió de Recerca de juliol es van tractar l’aprovació de les
places de BRD, i també es va parlar de l’estabilització dels investigadors del programa Ramón y
Cajal, i del programa d’intensificació del Departament d’Educació i Universitats, que substituirà
essencialment a les antigues distincions per merits de recerca, amb un pressupost de 700.000€
pel que fa a la UB pels propers tres anys. Tanmateix informa que han estat publicats al BOE les
mencions de qualitat dels programes de doctorat, els ajuts per a mobilitat de professors i
estudiants d’aquests programes de doctorat, i les beques FPU, les quals financien 60 ECTS.
El Dr. Sancho repassa el tema de les obres de la Facultat, centrant-se principalment en els
problemes derivats de les darreres tempestes, que han suposat la inundació de dues aules de
l’edifici Ramon Margalef, la cabina de traducció simultània de l’Aula Magna i dos laboratoris
de l’Aulari. També esmenta que ja està en marxa els sistema electrònic d’entrada a l’aparcament
de la Facultat, tot i que hi han problemes amb la part mecànica, que la part més sorollosa de les
obres de la planta 1 de l’edifici Ramon Margalef ja s’ha acabat, i comenta la reaparició de
goteres a l’Edifici Nou, éssent especialment importants les derivades de les deficiències de la
junta de dilatació entre les fases 1 i 2 i que han afectat a diferents despatxos i a la instal.lació
radiactiva, així com també les de l’aula 22, aquestes darreres malgrat les obres que es vàren fer
a l’entrada de l’edifici. Finalment indica que les obres de la nova biblioteca està previst que
s’inicïin en 2-3 setmanes.
Com a continuació de l’apartat d’obres, el Sr. Degà esmenta que les obres de la nova biblioteca
han estat adjudicades a l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, i que espera que el
Rectorat faciliti les xifres corresponents a aquestes obres. Tanmateix indica que molt
properament farà arribar al Sr. Rector un informe sobre les obres encara pendents a la Facultat,
principalment a l’edifici Ramon Margalef.
Seguidament s’enceta un torn de paraules. La Dra. Durfort recorda que ja a l’any 2003 es vàrem
produir inundacions als laboratoris de l’Aulari; el Sr. Degà comenta que el problema està en que
els desguassos són massa petits. La Dra. Gumà comenta que els talls de llum de l’edifici Ramon
Margalef vàren afectar als congeladors, demanant que s’instal.li un sistema d’alarmes; el Sr.
Degà indica que un cop acabada la instal.lació del nou transformador ja no es preveuen més talls
d’aquest tipus. El Dr. Gutiérrez comenta la problemàtica dels darrers robatoris patits per
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membres del seu departament; el Sr. Degà comenta que té previst organitzar una sessió
monogràfica sobre el tema amb els directors de departament, i que demanarà al Sr. Rector una
partida extraordinària per cobrir les intervencions necessàries. El Dr. Serra recorda que hi ha
una franquícia de 1.500€ a l’assegurança de la UB. El Dr. Hladun demana que l’arquitecte acabi
els plànols de les plantes encara pendents de l’edifici Ramon Margalef. El Sr. Rovira comenta la
problemàtica dels alumnes que es volien matricular des de casa seva, i manifesta la seva queixa
per no haver-se avisat del problemes del procés de matriculació de les pràctiques i per la pujada
dels preus del bar; el Sr. Degà comenta que la problemàtica sorgida amb les pràctiques es va
haver de solucionar sobre la marxa i que va faltar recolçament per part del Centre d’Informàtica,
i que la pujada dels preus del bar està relacionada amb el fet que no s’ha volgut signar una
concesió massa llarga amb el grup Soteras amb la mirada posada a la futura reordenació del
Campus Pedralbes. En relació amb els problemes en el procés de matriculació, el Dr. Arcas
comenta que es va penjar un avís a la web de la Facultat ja el primer dia, i que ha demanat als
coordinadors de pràctiques de les assignatures afectades que facilitin la solució dels problemes
que hagin pogut quedar pendents. La Sra. Pañell demana que es col.loquin les plaques del sostre
de la biblioteca, i respecte al problema de seguretat comenta que s’ha detectat la presència
habitual de dues persones sospitoses. La Dra. Durfort manifesta que un sol vigilant a compartir
entre tantes facultats no garanteix la seguretat. La Sra. Bosch comenta que les plaques de la
biblioteca no s’havien colocat en espera de verificar que no sorgirien problemes, i que respecte
al tema de seguretat els tres administradors de centre implicats ja han fet arribar a la Gerència
aquesta preocupació. El Dr. Ros demana eliminar la franquícia de l’assegurança de la UB. La
Dra. Durfort manifesta que molts professors estan en contra del actual sistema de distribució de
les enquestes d’opinió de l’alumnat; la Dra. Palacín contesta que hi ha hagut moltes queixes al
respecte, i que el procés es normalitzarà sense implicar al professorat.
3. Aprovació de la proposta de Màsters Oficials pel curs 2007-2008.
El Dr. Moral indica que els Posgraus de títol propi han estat aprovats per la Comissió de
Posgraus; pel que fa als Màsters Oficials, indica que s’ha procurat fer difussió pública i que
actualment s’està en fase de matriculació. Respecte a les noves propostes de Posgrau pel proper
curs, inicialment van haver 11 propostes que es vàren reduir finalment a 8 (annex 1), i que tot i
que el termini de presentació finalitzava el 15 de setembre, el Vicerectorat deixarà més marge
de temps.
El Dr. Hladun comenta que una de les dues propostes de Màster presentades per la Unitat de
Fisiologia Vegetal no havia tirat endavant degut a que inicialment es pensava que el programa
de doctorat original no havia obtingut la menció de qualitat però que finalment havia estat un
error de Ministeri; el Sr. Degà indica que plantejarà la seva inclusío a Vicerectorat. El Dr.
Gutiérrez manifesta els seus dubtes sobre si realment es podran dur a terme els 8 nous Màsters i
es pregunta si es farà una lectura crítica del Màster de Biomedicina; el Sr. Degà indica que sí
que hi han espais per fer nous màsters, doncs s’està negociant disposar d’aules de facultats
veïnes mentre no s’hagi plasmat la reorganització d’espais de l’Aulari, i considerà que s’hauria
de fer una reflexió crítica no només sobre el Màster de Biomedicina sinò sobre tots els màsters
en general. La Dra. Mampel comenta que la valoració del Màster de Biomedicina s’hauria de fer
després de la seva implantació, doncs es un màster que implica molt professorat però que encara
no se sap quans alumnes tindrà. La Dra. Durfort es manifesta dolguda pel text de justificació
d’aquest màster que es fa al tríptic de propaganda, i manifesta que actualment ja hi han
problemes de disponibilitat d’aules i laboratoris. El Dr. del Rio pregunta sobre la probabilitat
que s’aprovi el Màster de Biologia Molecular; el Dr. Moral contesta que molt baixa, doncs el
criteri del Vicerectorat ha estat recolçar propostes de màsters que es corresponguin a programes
de doctorat amb menció de qualitat, tot i aquesta directriu va sortir posteriorment. El Sr. Degà
indica que confia que les noves propostes tenen possibilitats de ser aprovades i que es portaran
totes a Vicerectorat. El Dr. Saló manifesta la seva queixa pel desgat que suposa el procés de
desenvolupament dels màsters, en especial per la fussío de dos d’ells en un de sol. La Dra.
Aguadé es lamenta per l’esforç inútil esdevingut pels canvis a la normativa dels màsters. El Sr.
Rovira es pregunta si val la pena acabar la llicenciatura o si és millor passar directament al
màster; el Sr. Degà indica que no es pot saber mentre no es disposi de la taula de conversions.
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Un cop finalitzat el torn d’intenvencions, s’aprova per asentiment la proposta de Màsters
Oficials pel curs 2007-2008, que apareix recollida a l’annex 1.
4. Informe de la Facultat de Biología sobre la constitució de l’Institut de Biomedicina de
la UB (IBUB).
El Sr. Degà indica que la reestructuració de la recerca a la UB contempla la creació d’instituts
de recerca, amb dues propostes sorgides des de la Facultat de Biologia: els instituts de
Biomedicina i de Biodiversitat, i que de cara a l’aprovació per part del Consell de Govern del
proper 3 d’octubre de l’Institut de Biomedicina de la UB (IBUB), cal l’informe favorable per
part de la Facultat. En aquest sentit, indica que s’havia convidat a la sessió de la Junta al Dr. F.
Villarroya com uns dels promotors del projecte, però finalment no l’havia estat possible assistirhi, tot i que els Drs. F. Serra i E. Saló presents a la sessió podrien aclarir els dubtes que
puguessin sortir. El Dr. del Rio comenta que entre els departaments implicats no surt el de
Biologia Cel.lular; el Dr. Serra comenta que probablement la proposta feta en el seu dia pel
desaparegut Dr. Vilaró va ser retirada pel Vicerectorat. A la pregunta del Dr. Gutiérrez sobre els
criteris que han fet que només s’acceptessin la meitat de les sol.licituds, el Dr. Serra indica que
el criteri d’aceptació per part del Rectorat ha contemplat tant els curricula com l’adequació dels
grups de recerca als objectius del projecte. Finalment s’aprova per asentiment emetre informe
favorable per part de la Facultat de Biologia sobre la constitucio de l’IBUB (annex 2).
5. Perspectives acadèmico-docents pel curs 2006-2007.
El Sr. Degà presenta els principals processos de caràcter acadèmic pels que haurem de passar al
llarg del present curs. Sobre la implementació dels Graus, indica que el Ministeri només ha
proporcionat unes idees molt generals, de manera que l’únic que sabem amb certesa és que
seràn Graus de 240 crèdits ECTS repartits en 4 anys i organitzats en 5 àrees, i que aquest curs
s’haurà d’encetar la discussió sobre com organitzar-los, de manera que la seva idea es posar en
marxa la comissió conjunta formada pels membres de les Comissions Acadèmica i d’Espai
Europeu a més dels directors de departament, probablement després de les vacances de Nadal.
Per altra banda, comenta que s’ha de redactar durant aquesta tardor el Pla Acadèmico-Docent de
la Facultat de Biologia, doncs d’ell derivarà el contracte-programa de docència i, per tant, els
recursos dels que disposarem. El Sr. Degà indica que aquest Pla hauria de respondre als
continguts contemplats en l’índex que s’annexa (annex 3), demanant que els departaments
comencin a treballar els punts allà contemplats. També comenta que hi haurà una convocatòria
de diners procedents de Ministeri, que podrien ser utilitzats per contractar els serveis d’una
empressa especialitzada en l’organització de reunions. A tal efecte, properament es convocarà la
comissió conjunta abans esmentada.
6. Afers de tràmit.
No van haver afers de tràmit.
7. Torn obert de paraules.
El Dr. Alemany demana que es substituexi la bandera que presideix l’Aula Magna de la Facultat
per altra amb el color reglamentari de la Facultat de Biologia (blau turquí).
El Sr. Degà aixeca la sessió a les 14:00.
El Secretari de la Facultat

Vist i Plau

Francisco J. López Soriano

El Degà

