Facultat de Biologia
Av. Diagonal 643
08028-Barcelona
ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE FACULTAT
Sessió núm.: 08/15
Data: 19.11.2015
Hora: 12:00 hores
Lloc: Aula de 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)
R. Araujo
A. Blanch
M. Blas
E. Bosch
M. Calvo
J. Casado
M. Giralt M. Gorris
J. Gutiérrez
N. Hladun

F. López
D. López
J. Lloberes
T. Mampel
C. Palacín
I. Pons
E. Saló
M. Soley
F. Villarroya
G. Viscor
M. López (com a Secretària)

Aquesta Junta és oberta a tot el personal de la Facultat.
Hi assisteixen com a convidats: M. Calvo, X. Remesar, JC Ferrer, E. Soriano, R.
Gironès, JJ. Alfonso, M. Durfort, F. Sabater, J. García, S. Mañosa, M. Grifoll, J. Azcón.
Han excusat la seva absència: G. Viscor, J. Pérez.
Ordre del dia:
1- Informació de la proposta de la Comissió per a l’Estudi del Mapa Departamental
de la Facultat de Biologia.
El Degà inicia la sessió d’avui presentat l’ordre del dia i donant la paraula a la Dra.
Corominas, qui presenta l’informe fet per la Comissió per a l’Estudi del Mapa
Departamental de la Facultat de Biologia. En primer lloc agraeix la confiança
depositada en la comissió i explica quins paràmetres han tingut en compta, deixant clara
la seva disconformitat amb els procediments i terminis que ha comportat tot el procés.
Esmenta breument en que consisteix cadascuna de les dues propostes: La Proposta I i la
Proposta II. El Degà reprèn la paraula i exposa els inputs que ha rebut durant aquest
temps respecte a les dues propostes que s’exposa en pantalla. Tot seguit obre un torn de
paraules que dóna lloc a un debat:
- Dr. Gutiérrez: clarifica que la política de renovació de plantilla no depèn de
l’organització departamental, sinó que està en funció de les polítiques dels governs i del
Rectorat. Tanmateix exposa els punts sobre els que es basa la seva intervenció/reflexió i
considera que afrontar un canvi com el que es proposa en la proposta II (en les actuals
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condicions de recursos e inestabilitat política general) és del tot arriscat i no creu que
compensi pel gran volum de feina nova que s’hauria d’afegir a la ja existent
(acreditacions, 3+2, etc.).
- Dr. Calvo: exposa el cas del seu departament, pel que fa a mida i perspectives de
jubilació en pocs anys, però diu que ho tornarà a consultar amb el seu departament.
- Dra. Palacín: agraeix l’esforç de la comissió i diu que fem les coses massa a corre
cuita. Demana que intentem arribar a un consens.
- Dr. Lloberes: exposa que l’àrea d’immunologia no esta clara.
- Dr. Mañosa: explica que es va intentar potenciar la transversalitat amb biologia vegetal
i ecologia, però no estan satisfets amb el resultat i que l’antropologia no queda ben
reflectida.
- Dr.Alemany: agraeix tota la feina feta per la comissió i pel Degà. Recomana afer els
mínims canvis possibles i que els departaments tinguin mides similars. Que els
reglaments estiguin molt ben fets i que mantinguin el respecte. Troba que la proposta 1
és la menys dolenta es tot i que el cor li diria d’anar a la proposta 2.
- Dr. Martinez: opina que no és bo deixar tancada l’opció 2.
- Dr. Salicru: també agreix la feina de la comissió i creu que estadística hauria de fer
una evolució cap a lo computacional.
- Dra. Gironés: Considera que primer cal decidir si volem seccions tancades o seccions
obertes i després. decidir els noms.
- Dra. Blasco: opina igual que la Dra. Gironés, i veu un risc intern per a distribuir la
docència, les places, etc. en el funcionament del dia a dia.
- Dr. Gutiérrrez: opina que no s’ hauria de renunciar a anar a 4 departaments i ell seria
molt conservatiu en aquets procés, considerant l’època de penúries econòmiques actual i
potenciaria les estructurares que donin estabilitat.
- Dra. Pagès: demana que ens oblidem de la recerca als departaments i que es traslladi
dels departaments als instituts de recerca i compartim docència.
- Dr. Garcia: comenta que no creu que sigui bo posar una alternativa tan ràpida, feta de
qualsevol manera alguns aspectes del dept. Genètica. Diu que cal millorar la web per a
donar difusió de la recerca que fem.
- Dr. Casado: remarca que s’està organitzant bàsicament la docència.
- Dr. Remesar: demana que la Facultat de Biologia faci alguna cosa per a la nutrició, ja
que farmacia tendeix cap a la gastronomia.
- Dr. Soriano: proposa que no se vinculí el funcionament intern de las seccions a la
transversalitat i que ara el que es demana són els departaments.
- Dra. Corominas aclareix que els noms de les seccions no estan tancats ara ni molt
menys, ja que dins els departaments es fan moltes coses i no per això es posen tants de
noms de seccions per a cada cosa. Ella estaria a favor de la proposta 2, però és evident
que es difícil de posar en marxa sense normatives. Demana ara sigui el deganat qui faci
una proposta. El Degà agraeix les aportacions de tothom. Esta d’acord que sense regles
de joc i sense reglament, no es pot treballar be.
I sense més temes a tractar, el Degà aixeca la sessió a les 14h 8min 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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