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Facultat de Biologia
Av. Diagonal, 645
08028 Barcelona

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINÀRIA DE FACULTAT
Sessió núm.: 01/09
Data: 20 d’abril de 2009
Hora: 9:30 h
Lloc: Sala de Juntes, Rectorat (Edifici Històric)
Assistents a la Junta
M. Aguadé
R. M. Araujo
S. Balcells
A. Blanch
M. T. Blas
E. Bosch
A. Bosch
M. Busquets
M. Calvo
F. J. Casado
M. Giralt
R. Gironés
M. Gorris
J. Gutiérrez
N. L. Hladun

M. Llobera
J. Lloberas
G. A. Llorente
M. D. López
T. Mampel
P. Moral
C. Palacín
J. L. Pretus
M. Ros
M. Salicrú
E. Saló
M. Soley
F. Vilarroya
G. Viscor

Hi assisteixen com a convidats
A. Arcas (Cap Estudis Biologia), E. Canela (Dir. Dept. Bioq. i Bio. Mol.), R. Iglesias (Cap
Estudis Bioquimica), M. López (Secretària Facultat), A. Miñarro (Dir. Dept. Estadistica), J.
Pérez (Cap Estudis Grau C. Biomèdiques), R. Rama (Dir. Dept. Fisiologia), X. Remesar (en
sustitució de R. Codony, Dir. Dept. Nutri. i Bromatol.) .
Han excusat la seva absència
M. Durfort, D.I. Toja.
Ordre del dia
1.- Aprovació dels Plans d'estudi dels nous Graus de la Facultat de Biologia.
2.- Aprovació de les taules de Reconeixement (adaptacions d'assignatures Llicenciatura-Grau).
3.- Aprovació del Pla d'extinció de les Llicenciatures de la Facultat de Biologia.
4.- Proposta de la Facultat de Biologia dels nomenaments de Doctors Honoris Causa
5.- Proposta de Declaració de la Junta de Facultat de Biologia respecte l’actuació dels mossos
d’esquadra el 18 de març de 2009
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Desenvolupament de la sessió
El Degà comença la sessió formalment agraint a tots els membres de la Junta la seva assistència
a la mateixa, donat el canvi de lloc de celebració habitual.
1.- Aprovació dels Plans d'estudi dels nous Graus de la Facultat de Biologia.
Es comença informant d’aquest primer punt de l’ordre del dia. La Dra. Aguadé demana un
aclariment sobre el nombre de crèdits de la matèria optativa ‘Biodiversitat avançada’. El
Vicedegà li respon que ho mirarà en detall i si cal corregir-ho es farà, aprovant-se aquest punt
per assentiment de tos els assistents.
2.- Aprovació de les taules de Reconeixement (adaptacions d'assignatures LlicenciaturaGrau).
El Vicedegà Dr. Llorente explica aquesta taula breument. El Dr. Canela pregunta sobre el
pagament de taxes extres per part dels alumnes i demana que independentment del grau que
triin, que estiguin exempts de taxes extres, a la qual cosa el Vicedegà i la Dra. Iglesias comenten
que ja s’hi està d’acord en aquest aspecte. S’aprova doncs també per assentiment de tots els
assistents.
3.- Aprovació del Pla d'extinció de les Llicenciatures de la Facultat de Biologia.
El Vicedegà Dr. Llorente comenta que el calendari és una extinció en bloc dels dos primers anys
i que després serà any per any. La Dra. Aguadé pregunta quants alumnes segueixen llicenciatura
i el Vicedegà informa que entre 9 i 20 alumnes. S’aprova aquest punt també per assentiment.
4.- Proposta de la Facultat de Biologia dels nomenaments de Doctors Honoris Causa
La Vicedegana Dra. M. Giralt exposa les tres propostes presentades des dels Departaments de:
Bioquimica i Biologia Molecular, Genètica i Biologia Animal per optar al nomenament de
Doctors Honoris Causa per la Universitat de Barcelona. També fa una breu descripció dels
seus mèrits, de la seva relació amb la Universitat de Barcelona i comenta els criteris tinguts en
compte de cara a establir una priorització dels candidats.
Aquests són:
a.- Dr. Alfred L. Golberg, catedràtic de Biologia cel·lular de la Universitat de Harvard, USA,
expert en l’estudi dels mecanismes que regulen la proteòlisi cel.lular.
b.- Dr. Walter J. Gehring, professor de la Universitat de Basilea, Suïssa, expert en el control
genètic del desenvolupament en Drosophila, i especialment en la determinació embrionària i en
la transdeterminació de discs imaginals. Actualment manté una col·laboració estable amb la UB.
c.- Dr. Robert McNeill Alexander, professor emèrit de zoologia de la Universitat de Leeds,
(Regne Unit), expert en el camp de la biomecànica animal i humana.
Donat que en el cas de tenir més d’un candidat la Facultat ha de prioritzar-ne un, en base als
criteris esmentats es proposa com a candidat al Dr. W. J. Gehring, proposta que és acceptada per
parts del tots els assistents.
No obstant es demana que s’enviï la llista dels 3 sol·licitants en la priorització feta.
5.- Proposta de Declaració de la Junta de Facultat de Biologia respecte l’actuació dels
mossos d’esquadra el 18 de març de 2009.
El Degà explica que els alumnes van demanar un manifest per part de la Facultat i presenta la
corresponent proposta. El Dr. Canela vol fer una petita correcció i on diu: ’ser agredits’ demana
que digui: ’patir lessions’. S’accepta la proposta modificada.
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El Degà aixeca la sessió a les 9:50 hores, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.

La Secretària de la Facultat

Vist i plau
El Degà

Marta López Carbonell

Joaquim Gutiérrez Fruitós

