Facultat de Biologia
Av. Diagonal 643
08028-Barcelona

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE FACULTAT
Sessió núm.: 09/15
Data: 03.12.2015
Hora: 9 hores
Lloc: Aula Magna
Assistents a la Junta
G. Llorente (com a Degà)
Bru Cormand (com a Vicedegà)
M. Busquets (com a Vicedegana)
T. Sauras (com a Vicedegana)
M. Aguadé
JJ. Alfonso
R. Araujo
A. Arcas
S. Balcells
M. Blas
E. Bosch
M. Camps
J. Casado
M. Giralt
M. Gorris

D. Grinberg
J. Gutiérrez
N. Hladun
F. López
D. López
T. Mampel
N. Masip
F. Oliva
C. Palacín
M. Pastor
J. Pérez
F. Villarroya
G. Viscor
M. López (com a Secretària)

Hi assisteixen com a convidats: M. Font, M. Calvo, X. Remesar, JC Ferrer, E. Soriano,
M. Durfort, F. Sabater, S. Mañosa, M. Grifoll, J. Azcón.
Han excusat la seva absència: María Soley.
Punt únic de l’ordre del dia:
1.- Informació de la proposta de la Comissió per a l’Estudi del Mapa Departamental de
la Facultat de Biologia
Desenvolupament de la sessió:
El Degà inicia la sessió recordant les diferents reunions de treball prèvies que han
conduit a les dues propostes presentades a la Junta d’avui i exposa els resultats de la
consulta feta a la Facultat el dilluns 30 de novembre sobre les dues propostes:
Proposta 1, amb 4 Departaments:
Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia
Secció Biologia Animal i Antropologia Biològica
Secció Botànica i Fisiologia Vegetal
Secció d'Ecologia
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Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
Secció de Genètica
Secció Microbiologia
Secció Estadística
Departament de Bioquímica
Secció Bioquímica i Biologia Molecular
Secció Nutrició
Departament Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
Secció de Biologia Cel·lular
Secció de Fisiologia
Secció d’Immunologia
Proposta 2, amb 3 Departaments:
Departament de Biomedicina, Biotecnologia i Biologia Fonamental
Secció de Biologia Cel·lular i Neurobiologia
Secció de Genètica i Genòmica
Secció de Bioquímica i Biomedicina Molecular
Secció de Microbiologia
Secció de Fisiologia i d’Immunologia
Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Secció de Biodiversitat Animal i Antropologia Biològica
Secció de Ciències Ambientals i Biologia de la Conservació
Secció de Biologia Vegetal
Secció d'Ecologia
Departament d’Estadística i Biologia Computacional

El Dr. Gutiérrez demana intervenir fent una reflexió sobre la possibilitat de tenir només
2 departaments a la Facultat. Exposa que no es pot dubtar de la capacitat de
transversalitat, innovació i transferència que té la Facultat, amb 11 màsters i 5 graus
tots amb èxit, amb el nombre més elevat d’estudiants Erasmus de totes les universitats
catalanes i de l’estat i amb uns TFG dels més valorats i conclou la seva intervenció
demanant la votació per l’opció 1. El Degà agraeix la intervenció del Dr. Gutiérrez i
obre un torn de paraules:
- Dra. Palacín: Demana que consti en acta l’absència dels estudiants.
- Dra. Aguadé: lamenta que es prengui una decisió en que la meitat de la junta no
estigui a favor, donada la divisió d’opinions després del sondeig del dia 30 de
novembre i creu que amb més temps s’haurien pogut acostar les 2 posicions.
El Degà respon que la consulta era oberta a tot el personal que impartia docència i
remarca que cal donar pas a la votació:
- Resultats de la votació: Opció 1: 15 vots, opció 2: 7 vots, en blanc: 3 vot, nul: 1.
Així doncs, queda aprovada la proposta 1. El Degà pren la paraula i remarca que és
estratègic i essencial que sobretot la docència estigui ben reflectida en els noms dels
departaments i que és imprescindible que els noms de biomedicina o biotecnologia
surtin reflectits. Cal tenir l’esperit d’arribar a un consens i ningú te exclusivitat en unes
determinades disciplines, hi ha lloc per a tots. Els investigadors son multidisciplinaris,
cal, pensar i treballar en termes d e facultats i afrontar els noms en termes de futur.
Entre avui i demà cal definir-los ja que dia 9 s’han d’enviar al rectorat i que ara els
departaments s’han de reunir i decidir bé els noms.
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Dra. Creu: demana que consti en acta que els canvis dels noms dels
departaments sigui proposats en Junta de Facultat.

Es genera un petit debat sobre com i de quina manera els caps de departament decidiran
els nous noms dels departaments, intentant que els noms reflecteixin el que es fa dins
de cada departament, amb les seves seccions. El Degà comenta que poden haver petits
canvis en els noms dels departaments i la Dra. Aguadé demana que hi hagi seny i no es
posin noms massa llargs. Alguns membres demanen que predomini un esperit
constructiu alhora de concretar els noms de les seccions i el Degà comenta que els noms
definitius es presentaran per a ser aprovats en Junta de Facultat abans de ser enviats al
rectorat; tanmateix, demana responsabilitat i generositat als departaments i que pensin
en termes de facultat i no personals. Així mateix, remarca la importància de que els
noms dels graus que s’estan impartint apareguin, ni que sigui en les seccions, doncs
estan molt ben valorats per les enquestes i cal vetllar perquè siguin graus d’excel·lència,
ja que és una opció de gran importància estratègica per a la Facultat. El Dr. Calvo
exposa que els terminis són molt ajustats i el degà li respon que es farà una reunió avui
mateix o demà mati. També informa que a les últimes convocatòries de beques,
Biologia va aconseguir el major nombre, 8, i que d’aquestes 4 marxen a Medicina; per
tant la visualització és molt important. El Degà diu que si la Junta esta d’acord, demà
mateix a les 11h es farà una reunió per aprovar definitivament els noms.
I sense més temes a tractar, el Degà aixeca la sessió a les 10: 41h 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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