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ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINÀRIA DE FACULTAT
Sessió núm.: 01/15
Data: 24.02.2015
Hora: 10:30h
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
S. Balcells
M. Blas
E. Bosch
A. Calderón (alumne)
M. Camps
C. Cañas (alumne)
D. Carvajal (alumne)
J. Casado
Ll. Forcadell (alumne)
M. Giralt
R. Gironés
M. Gorris
D. Grinberg
N. Hladun
D. López

T. Mampel
P. Moral
F. Oliva
C. Palacín
M. Pastor
J. Pérez
E. Pi (alumne)
I. Pons
E. Puig (alumne)
M. Salicrú
M. Soley
F. Villarroya
G. Viscor
M. Vives (alumna)
M. López (com a Secretària)

Hi assisteixen com a convidats: M. Font, M,. Calvo, X. Remesar, F. Sabater,M. Coromines, M.
Durfort, E. Esteban, M. Grifoll, J. Azcón, J.J. Alfonso.
Han excusat la seva absència: Neus Massip.
Punt únic de l’ordre del dia:
1.- La Reforma d’estructures acadèmiques i d’organització administrativa de la UB: la visió de la
Facultat de Biologia.
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Aquesta Junta està oberta a tot el personal de la Facultat.
Desenvolupament de la sessió:
El Degà recorda que la Junta és oberta a tothom i comença la sessió exposant la seva informació.
Presenta el document d’esmenes que es va elaborar a la junta de facultat extraordinària de 10 de
juliol 2014. També presenta l’acta del Consell de Govern de 2004 on es creava l’Àrea de
Ciències i Enginyeries. A continuació presenta el document de Projecte de la Reforma 2015, on
es reflexa que es configura l’Àrea de Ciències i que les facultats mantenen els seus status. L’Àrea
representarà les facultats i la seva autonomia corresponent. A continuació explica quines serien
les futures oficines i unitats especifiques de les facultats, les oficines transversals de l’àrea, el
dimensionament de les oficines transversals de l’àrea i de les Facultats, i els avantatges i
inconvenients.
Exposa les diferents propostes de departaments, la composició del grup de Claustrals (d’entre els
quals es troben el Dr. Salicrú i el Dr. Casado, per part de la Facultat de Biologia), així com les
seves funcions. També informa del procediment a seguir a partir d’avui (constitució del grup de
claustrals el 6 de marc, i presentació de les seves propostes per a la seva aprovació si escau en
una propera junta de Facultat aproximadament cap a juny-juliol). Finalment remarca que cap a
setembre caldrà saber els noms dels nous departaments.
El Degà obre un torn de paraules i inicia un debat amb diverses intervencions dels membres
assistents; dona la paraula al Dr. Salicrú i Casado, com a membres del grup de treball:
- Dr. Salicrú: fa unes puntualitzacions al que s’ha exposat i recorda que la Facultat de Biologia
s’ha de posicionar en si esta d’acord amb l’àrea o no; si ho esta, ell deixarà de fer el treball que fa
actualment però sinó, ell continuarà. Insisteix en que cal fer un model que serveixi per a tota la
Universitat de Barcelona. En la seva opinió, creu que es va cap a una facultat única de ciències i
enginyeria, que hi haurà fusió entre la facultat de Matemàtiques de la UPC i la de la UB, i que la
Facultat de Geologia de la UB es fusionarà amb la Facultat de Geologia de l’UAB. Insisteix en
que a la Facultat de Biologia li cal tenir visibilitat i estar en els òrgans de govern perquè la nostra
facultat és el 40% del total de facultats de la UB, i que cal prendre decisions ara, no al juliol.
- Dr. Casado: remarca que cal tenir l’opinió de la Facultat i posar sempre els criteris acadèmics
per davant.
- Lluís Forcadell (alumne): exposa que els alumnes estan en contra de com s’està fent el procés
de la reforma i opina que cal fer-la pensant en la recerca i la docència.
Segueixen diverses intervencions, que posen de manifest l’opinió generalitzada dels membres de
la Junta, contrària a l’àrea i demanant dur el tema a votació en una propera Junta de Facultat. Es
genera un intens debat durant el qual alguns membres insisteixen en la necessitat de potenciar la
visualització de la Facultat i la dels departaments i es demana que la Facultat de Biologia tingui
els mateixos drets que la Facultat de Farmàcia; tanmateix exposen que aquesta situació sembla un
retrocés cap a l’època en que hi havia Facultat de Ciències Naturals, o les antigues divisions, i es
suggereix fer estructures de campus i no estructures d’àrees.
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El Degà aclareix que la convocatòria d’aquesta junta extraordinària s’ha fet a partir de peticions
de caps de departament i altres membres de la Junta; afegeix que els degans de les 5 facultats de
ciències van acordar anar alhora les 5 juntes de facultats. Entén que es demana una votació i així
es farà en la propera junta que serà també extraordinària. Aclareix que la Facultat de Farmàcia és
la única a Catalunya i a les Illes Balears i per això va sola. També aclareix que te la paraula de
l’equip rectoral de no anar a una única facultat de ciències. Afegeix que la reforma s’ha fet amb
la voluntat de reduir facultats, departaments, etc. però que sempre s’ha intentat defensar la
Facultat i que la Junta decidirà en el seu moment si esta conforme o no. Així mateix remarca les
diferencies i les semblances amb les altres 4 facultats i la situació incerta a Catalunya, tant
política com universitària amb l’aparició del 3+2. Respecte a les estructures de campus, el Degà
opina que una oficina de recerca milloraria el funcionant de la gestió, matriculació, etc. dels
màsters i dels post-graus.
Finalment, anuncia que convocarà el més aviat possible una junta de facultat amb votació
prevista en l’ordre del dia.
I sense més temes a tractar, el Degà aixeca la sessió a les 13:50h 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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