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Facultat de Biologia
Av. Diagonal 645
08028-Barcelona

ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT
Dia i hora: 21 de desembre de 2006, a les 15:00 h.
Lloc: Aula Magna.
Sessió núm: 04/06.
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
E. Bosch
A. Bosch
M. Durfort
A. Fernàndez
O. Font
C.E. García

R. Gironès
A.M. Gumà
N.L. Hladun
M.D. López
M. Llobera
T. Mampel
R.M. Masalles
I. Pons
T. Riera
A. Riudebàs
J.D. Ros
A. Serra
A. Vall
F.J. López (com a Secretari)

Assisteixen com a convidats:
A. Arcas, M. Busquets, F. Lucena, A. Miñarro, M. Pérez, X. Remesar (en substitució de R.
Codony), E. Saló.
Excusen llur assistència:
M.T. Blas, J.A. del Río, M. Esteve, J. Gosálbez, M. Pastor, M. Ros, H. Salvadó.
Ordre del dia:
1.
Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.
Informe de l'equip deganal.
3.
Resum econòmic de l’Administradora del Centre.
4.
Document de treball del Pla Estratègic Acadèmic-Docent de la Facultat de Biologia
2007-2010.
5.
Aprovació de la composició del Consell Assessor de la Facultat de Biologia.
6.
Aprovació dels Reglaments dels Serveis de Suport a la Recerca del Centre.
7.
Sol.licituds efectuades per l’Assemblea d’Estudiants de Biologia i Ambientals.
8.
Afers de tràmit.
9.
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 21 de setembre 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 del Dr. Angel Villarroya, professor del Departament d’Estadística, del germà de la
Sra. Rovira, i del fill del Dr. Turbón. Seguidament, dóna en nom de la Facultat l’enhorabona al
Dr. Armengol per haver estat guardonat amb el Premi Atlas 2005, i als Drs. Llimona i Ros,
guardonats amb la Medalla Narcís Monturiol 2006.
A continuació, el Sr. Degà comenta que les recents eleccions autonòmiques han suposat una
certa aturada de les activitats institucionals, però que malgrat tot s’han realitzat tres reunions del
Consell de Govern. La reunió del 31 d’octubre va tenir com a tema central l’aprovació de les
noves propostes de màsters oficials pel curs 2007-2008, amb 5 sol.licituds per part de la
Facultat. A la reunió del 15 de novembre es vàren aprovar les convocatòries de concursos
interns d’accés a places pel professorat habilitat, i el procés de desadscripció del CESNID i de
l’Escola d’Infermeria de Santa Madrona. A la reunió del 20 de desembre es va demanar
prorrogar un mes el pressupost de l’any 2006 fins que el proper Consell de Govern aprovi el
pressupost per l’any 2007, donant així temps de negociar el dèficit històric amb la Generalitat;
en aquest sentit, el Sr. Degà indica que s’han pogut retallar 3 milions de l’esmentat dèficit, i
manifesta la seva esperança de que el proper pressupost no sigui tan restrictiu i tingui en compte
l’activitat de recerca com a element al fer el repartiment dels diners. Finalment comenta que a
aquesta darrera reunió del Consell de Govern també es va parlar de generar un catàleg d‘entitats
a les quals participa la UB.
La Dra. Palacín fa un resum de les diferents activitats realitzades durant l’any 2006: 3ª jornada
d’innovació docent, jornada de plans docents, jornada d’orientació professional, sessions de
presentació de la recerca als Departaments, jornada de portes obertes i 1ª trobada amb
professors de Batxillerat de Catalunya. També esmenta diferents normatives de caràcter
acadèmic aprovades per la UB durant l’any, i el Document Institucional de Política Docent, així
com la darrera convocatòria de l’AGAUR. La Dra. Palacín comenta l’oferta de Cosmocaixa
d’establir col.laboracions amb la UB. Finalment, fa referència a les tasques a fer de cara al
proper any: 2ª trobada amb professors de Batxillerat, Saló de l’Ensenyament, jornada de portes
obertes, elaboració del Pla Estratègic Acadèmic-Docent i del Contracte Programa, i també
recorda que a finals del 2007 haurien d’estar enllestits els plans docents de totes les assignatures
de primer cicle.
El Dr. Moral fa un resum dels aspectes relacionats amb posgraus i màsters durant l’any que
s’acaba. En relació als posgraus oficials, comenta que ja estan en marxa els 6 que es vàren
aprovar l’any passat; també esmenta que hi ha 5 noves propostes ja aprovades per la UB, a més
d’altre gestionat per la Universitat de les Illes Balears. Igualment, comenta els posgraus de
titulació pròpia, i que l’Agència de Posgraus està elaborant un reglament intern i que es vol
afavorir la formació continuada.
El Dr. Lloberas comenta que durant l’any 2006 s’han llegit unes 100 tesis doctorals a la
Facultat, 12 d’elles amb menció de Doctor Europeu. També indica que la Comissió de Recerca
de la Facultat va disposar durant l’any que s’acaba d’una dotació de 163.000€, que es vàren
repartir seguint els mateixos criteris utilitzats per la UB per fer el repartiment entre centres, i
que es van distribuir entre els departaments amb una part variable (50%) i altra fixa (50%), a
més d’una part destinada a la instal.lació d’aigua destil.lada a l’edifici Margalef i la compra
d’un congelador de -80ºC. Finalment, informa que s’ha renovat la instal.lació de CO2 de
l’edifici Nou i que properament sortirà la convocatòria de beques BRD.
El Dr. Sancho indica que hi ha hagut poca activitat en obres noves, havent-se acabat l’adeqüació
de la planta 1 de l’edifici Margalef, i que s’ha avançat el pressupost per l’inici de les obres a la
planta 3. Pel que fa a l’edifici Nou, comenta que s’han solucionat les goteres i s’ha remodelat la
planta +2, i també que s’han iniciat les obres de la nova biblioteca, que haurien d’estar acabades
en 16 mesos, per la qual cosa s’ha tancat el carreró entre Biologia i Farmàcia. Finalment, indica
que com a punts pendents resten la remodelació del punt d’informació de l’edifici Nou i el tema
de l’ajardinament.
A continuació s’enceta un torn d’intervencions. La Dra. Durfort demana que es repensi el tema
del trasllat de la biblioteca, recorda que les relacions amb Cosmocaixa ja existeixen des de fa
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temps, i demana que s’incrementin les interaccions amb aquesta institució, així com que es
revisin els sistemes audiovisuals de la Facultat. El Dr. Bosch pregunta sobre la possibilitat de
posar una tanca al carreró, i demana que als lavabos es disposi de paper per eixugar les mans. El
Dr. Saló demana que es comenci a pensar el tema dels nous Plans d’Estudi per evitar fer-ho al
final amb presses i tensions; la Dra. Palacin contesta que el protagonisme recaurà sobre la
Comissió Conjunta i les subcomissions que a partir d’aquesta es generin, sempre amb el vist-iplau de la Junta de Facultat. El Dr. Saló comenta que el mecanisme de gestió del doctorat és
inadequat i poc àgil; el Dr. Lloberas contesta que s’haurà de mantenir l’actual fins a l’aprovació
del nou Reial Decret sobre Doctorat, i que de moment s’ha prorrogat un nou bienni de
programes de doctorat. El Dr. Saló també pregunta sobre la possible sostenibilitat dels 94
màsters oficials de la UB i sobre el futur dels cursos de doctorat; el Dr. Moral contesta que el
elevat número de màsters és un tema que preocupa al Vicerectorat, i que de moment l’única via
d’accés al doctorat establerta són els màsters. El Dr. Arcas demana un pla d’adequació de les
aules. La Dra. Durfort s’afegeix a la proposta del Dr. Arcas, i opina que s’ha d’esperar la
discusió sobre el nou pla d’estudis fins que es disposi de les directrius definitives. La Dra.
Gumà demana a l’equip deganal que es sol.licitin noves places de professorat contractat per
estabilitzar els investigadors del programa Ramon y Cajal, i pregunta sobre la possibilitat de que
el Ministeri prorrogui els contractes d’aquests investigadors. La Dra. Araujo demana que es
planteji l’adequació de les aules i pregunta sobre l’estat del Pacte de Dedicació del Professorat.
En relació a les anteriors intervencions, el Sr. Degà demana que es comuniqui al Tècnic Logístic
qualsevol problema de funcionament i que s’intentarà solucionar; sobre el tema de l’accés a
l’aparcament, indica que hi haurà una barrera que s’aprofitarà un cop acabin les obres de la
biblioteca; en relació als plans d’estudi, comenta que s’està esperant a que el Ministeri
proporcioni les directrius concretes, mentre que els plans docents s’han de fer ja; pel que fa al
tema de les aules, indica que es poden buscar algunes solucions momentànies, però que és al Pla
Estratègic on aquestes propostes s’haurien de contemplar; en relació al Pacte de Dedicació,
infoma que hi ha el compromís de que la proposta arribi als degans a finals de proper mes de
gener; finalment, indica que sempre s’ha intentat des del deganat demanar més places per a la
Facultat, però que les perspectives de futures places al Programa Serra-Hunter no són tan bones
i tàmpoc es pot prorrogar el contracte dels investigadors Ramon y Cajal, tot i que es procurarà
trobar algun tipus de solució pels afectats.
3. Resum econòmic de l’Administradora del Centre.
La Sra. Bosch inicia el resum econòmic de l’any 2006 comentant que ha estat un any difícil
donada la consigna del Rectorat de reduir el dèficit de la UB, però que malgrat les limitacions
pressupostàries, s’ha aconseguit finalitzar l’exercici sense dèficit. Com a punts més rellevants,
assenyala l’existència de tres grans partides destinades a conservació d’edificis (105.211€),
reparació d’aparells (198.000€) i despeses administratives (15.235€). Tanmateix, comenta que
hi ha pocs diners per solucionar les moltes deficiències existents, a més dels imprevistos
(escletxes i goteres a l’edifici Margalef, acondicionament del laboratori 2, goteres a l’Aula
Magna i a l’Aulari), i que altres intervencions realitzades han estat la instal.lació d’aigua
destil.lada a l’edifici Margalef, una nova aula d’informàtica, l’aparcament i el nou quadre
elèctric. La Sra. Bosch comenta que un cop realitzats els corresponents concursos, continuen
traballant a la Facultat l’empresa de neteja i els guasos, i també indica que s’han aconseguit des
de Rectorat i Gerència partides extraordinàries per a la remodelació de l’edifici Margalef
(500.000€) i l’aire condicionat de l’Aulari (266.000€).
La Dra Durfort pregunta sobre la possibilitat de reposar el material docent obsolet; el Dr.
Lloberas contesta que aquest punt ja s’ha avançat a la Comissió de Recerca, ja que el pressupost
del PEIR pel proper any serà baix i que hi hauran ajuts adreçats als departaments i a la sustitució
de material obsolet. La Dra. Gumà comenta el problema de les alarmes dels congeladors durant
la nit, ja que de vegades són degudes a problemes amb els quadres elèctrics però Soclesa no
s’encarrega del tema fins les 7 del matí; el Sr. Degà contesta que actualment no és possible
contractar a algú que pugui encarregar-se d’aquest tema.
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4. Document de treball del Pla Estratègic Acadèmic-Docent de la Facultat de Biologia
2007-2010.
El Sr. Degà presenta el document de treball del Pla Estratègic Acadèmic-Docent de la Facultat
de Biologia 2007-2010, recalcant que es tracta tan sols d’un document de treball que haurà de
ser discutit a nivell de la Facultat, de cara a demanar diners adreçats a aquelles actuacions que
ens plantejem fer; a més, d’aquest document haurà de sortir el Contracte Programa AcadèmicDocent del centre, que haurà d’estar enllestit al proper mes de febrer i que inclourà aquells
objetius que ens comprometem a acomplir durant els propers dos anys. De cara a la discusió del
document de traball, el Sr. Degà proposa convocar la reunió conjunta formada per la Comissió
Acadèmica, Comissió de Convergència Europea, directors de depatament i representants
d’estudiants, de la qual sortiran grups de treball encarregats de fer les propostes concretes, les
quals hauran de ser aprovades finalment per la Junta de Facultat. El Sr. Degà indica que és
important que el document circuli pels departaments i que es discuteixin els seus continguts,
donat que suposa un compromís a assolir par part de la Facultat.
5. Aprovació de la composició del Consell Assessor de la Facultat de Biologia.
El Sr. Degà comenta que el Consell Assessor de la Facultat de Biologia es va reunir en una
sessió preliminar sense acta, doncs encara no havia estat aprovada la seva composició per part
de la Junta de Facultat. L’esmentat Consell Assessor quedaria constituit per:
Jordi Portabella (Ajuntament de Barcelona)
Gabriel Borrás (Agència Catalana de l’Aigua)
Francesc Mitjans (Merck Farma y Química S.A.)
Joan Vicenç Martínez (Balaguer Center)
Gisela Loran (Taller d’Enginyeria Ambiental S.L.)
Jordi Indiano (Parc Zoologic de Barcelona)
Agustí Montserrat (Danone)
Tanmateix, el Sr. Degà prendrà part a les reunions, amb veu però sense vot. El Sr. Degà demana
la ratificació d’aquesta composició per part de la Junta de Facultat; la Junta aprova per
asentiment la relació de membres del Consell Assessor de la Facultat.
6. Aprovació dels Reglaments dels Serveis de Suport a la Recerca del Centre.
El Sr. Degà indica que cal que la Junta de Facultat aprovi els Reglaments dels Serveis de Suport
a la Recerca de la Facultat, per tal de poder procedir al nomenament dels responsables científics
corresponents. El Dr. Remesar comenta que la Comissió de Recerca no estava informada sobre
l’estructura general d’aquests reglaments. A petició del Sr. Degà, s’aproven per asentiment els
esmentats reglaments.
7. Sol.licituds efectuades per l’Assemblea d’Estudiants de Biologia i Ambientals.
El Sr. Vall, en representació de l’Assemblea d’Estudiants de Biologia i Ambientals, efectua un
seguit de sol.licituds, exposant com a punts principals la mancança d’ordinadors de lliure accés
pels alumnes i de microones a la Facultat, així com la necessitat de més contenidors de
reciclatge i d’un local de reunió per l’assemblea. El Sr. Degà contesta que no veu problemes per
aconseguir més microones, i pel que fa al tema del reciclatge, aquest punt ja està recollit en el
document de treball del Pla Estratègic Acadèmic-Docent de la Facultat; per altra banda,
manifesta que el tema del local de reunions és difícil de solucionar de moment, al menys mentre
no s’alliberin espais a la Facultat. En relació al tema dels ordinadors, el Dr. Arcas comenta que
hi haurà un aula disponible amb ordinadors de lliure accés, mentre que a l’època de més
afluència la idea és que hagi més d’una; tanmateix, comenta que el motiu pel qual es tanquen a
certes hores es deu a que s’ha detectat la desaparició de material de les mateixes. La Dra.
Durfort comenta el problema de la manca de civisme i demana canviar la ubicació dels
microones.
8. Afers de tràmit.
No van haver afers de tràmit.
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9. Torn obert de paraules.
El Dr. Saló mostra la seva queixa per la manca de serveis de seguretat en temes elèctrics,
demanant una vigilància permanent; el Sr. Degà contesta que és una qüestió de prioritats,
donades les limitacions econòmiques de la Facultat; la Sra. Bosch comenta que fóra un punt a
considerar quan el proper any surti a concurs el contracte de l’empresa del manteniment elèctric.
El Dr. Saló també mostra la seva preocupació per la manca d’interès pels temes de Facultat,
atésa la baixa assistència la Junta. La Dra. Durfort demana fer les gestions adients per
aconseguir que l’Ajuntament de Barcelona dediqui un carrer (amb trànsit i adreça postal) al Dr.
Ramon Margalef, aprofitant l’avinentesa de que 2007 ha estat declarat per l’Ajuntament com
l’Any de la Ciència. El Dr. Remesar manifesta la seva queixa per la despesa innecessària en
l’enviament de correu certificat per part de la Universitat. El Sr. Degà recorda que al 2007 es
cumpliran 25 anys de la Facultat de Biologia al Campus de Pedralbes, i que amb aquest motiu
es farà un acte commemoratiu. Finalment, el Sr. Degà termina la seva intervenció tot desitjant
unes bones festes.
El Sr. Degà aixeca la sessió a les 17:45.
El Secretari de la Facultat

Vist i Plau

Francisco J. López Soriano

El Degà

