Facultat de Biologia
Av. Diagonal 643
08028-Barcelona

ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT EXTRAORDINARIA

Sessió núm.: 01/14
Data: 17.02.2014
Hora: 10h
Lloc: Aula Magna
Assistents a la Junta:
J. Gutiérrez (com a Degà)
G. Llorente (com a Vicedegà)
M. Busquets (com a Vicedegana)
J. García (com a Vicedegà)
M. Aguadé
R. Araujo
A. Arcas
B. Arumí (alumna)
S. Balcells
M. Blas
E. Bosch
M. Camps
J. Casado
M. Giralt
R. Gironés
M. Gorris
J. Lloberas

F. López
T. Mampel
A. Mármol (alumna)
N. Massip
P. Moral
F. Oliva
C. Palacín
M. Pastor
J. Pérez
I. Pons
M. Salicrú
M. Soley
F. Villrroya
G. Viscor
M. López (com a Secretària)

Hi assisteixen com a convidats: A. Miñarro, M. Durfort, J.C. Ferrer, R. Rama, X.
Remesar, D. Grinberg, M. Grifoll, A. Blanch, J. Azcón, S. Mañosa, A. Aguilar, J.J.
Alfonso.
Han excusat la seva absència: els representants dels alumnes.
Punt únic de l'ordre del dia:
-

Debat de la proposta de reforma de l' Estatut de la Universitat de Barcelona.
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Abans d’iniciar la sessió, el Degà informa que des del Dep. d’Ecologia organitzaran uns
actes en commemoració dels deu anys de la mort del Dr. Margalef i que a la pagina web
de la Facultat s’hi mostrarà la informació corresponent.
Desenvolupament de la sessió
El Degà indica que excepcionalment, la sessió és oberta a tot el personal de la Facultat
donada la importància del tema.
Fa una introducció explicant el procediment seguit fins arribar a la proposta de reforma.
En els darrers anys va haver un intens debat sobre la governança (maig de 2012), sent la
Dra. Rauret qui presidida la comissió responsable. Posteriorment va haver la comissió
presidida pel Dr. Valespin fins a finals de 2013, elaborant l’informe preceptiu. Apart hi
ha el document del Gobierno amb l’informe del ministre, el Sr. Wert. El tema va ser
tractat a la Junta de Facultat del mes de desembre 2013, i també s’ha tractat en el PDI
Claustral i amb els alumnes claustrals i els representants de l’assemblea d’estudiants,
discutint els articles més importants. A continuació, presenta el document, per a tractar
els diferents apartats de cada un dels articles.
El debat resulta intens però constructiu i després de la intervenció de diferents assistents
a aquesta junta, i amb la discussió de les diferents esmenes proposades des de la
Facultat, s’aprova enviar a la Secretaria General de la UB el document que s’adjunta
recollint les esmenes (veure annex 1). A tal efecte, es forma una comissió formada per
la Sra. E. Bosch, el Dr. M. Salicrú, els Vicedegans Dr. G. Llorente i la Dra. M. Busquets
i el mateix Degà Dr. J. Gutiérrez, per redactar el document final amb les esmenes
incorporades i enviar-lo a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona.
Sense més temes a tractar, el Degà aixeca la sessió 13:15h de la qual, com a Secretària,
estenc aquesta acta.
La Secretària de la Facultat

Marta López Carbonell

Vist i plau

El Degà
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