Facultat de Biologia
Av. Diagonal 643
08028-Barcelona
ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE FACULTAT
Sessió núm.: 07/15
Data: 29.09.2015
Hora: 16 hores
Lloc: Aula Magna
Assistents a la Junta
G. Llorente (com a Degà)
M. Busquets (com a Vicedegana)
T. Sauras (com a Vicedegana)
B. Cormand (com a Vicedegà)
M. Aguadé
R. Araujo
A. Arcas
S. Balcells
M. Blas
E. Bosch
M. Camps
J. Casado
M. Giralt
R. Gironès
M. Gorris
D. Grinberg
J. Gutiérrez
N. Hladun

F. López
D. López
T. Mampel
N. Masip
P. Moral
F. Oliva
C. Palacín
M. Pastor
J. Pérez
I. Pons
M. Salicrú
F. Villarroya
G. Viscor
M. López (com a Secretària)

Hi assisteixen com a convidats: M. Font, M. Calvo, X. Remesar, E. Soriano, J. García, F. Sabater, S.
Mañosa, J. Azcón.
Han excusat la seva absència: M. Soley.
Ordre del dia
1- Presentació i aprovació, si escau, de les conclusions del Grup de Treball sobre la remodelació
dels departaments de la Facultat de Biologia.
Desenvolupament de la sessió
El Degà inicia la sessió exposant un resum de les reunions del Grup de Treball de la UB sobre el procés
de reforma dels departaments que han tingut lloc des del mes d’abril de 2015 fins a dia d’avui. En el
proper Consell de Govern del mes d’octubre s’haurà d’aprovar la proposta dels nous departaments i
seccions departamentals. Tot seguit exposa la situació de cada facultat en aquests moments i conclou
informant que la reducció dels departaments es farà efectiva dins els terminis establerts.
La reducció serà del 50% aproximadament i afectarà a totes les facultats. El número i el nom dels
departaments pot ser transitori i el Rector acceptarà el nombre de seccions que se li proposin.
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També informa que és urgent reformar el Reglament de la Facultat per tal que s’aprovi en el proper
Consell de Govern del mes d’octubre i cap al mes d’abril/maig sortirà publicat al DOG. Tanmateix,
informa de la composició dels membres de la “Comissió d’Estudi del Mapa Departamental de la Facultat
de Biologia” i que la proposta seria de 4 departaments: Biologia 1, Biologia 2, Biologia 3 i Biologia 4 i 14
seccions departamentals, que ha de ser aprovada per la Junta. Tot seguit, llegeix alguns articles concrets
del Reglament i també llegeix l’esmena proposada pel Dr. X. Remesar.
El Degà obre un torn de paraules: Es genera un debat sobre les seccions, la seva cobertura jurídica, la seva
competència sobre l’ús i la distribució d’espais, de la docència i de la gestió econòmica. Entre d’altres,
concretament el Dr. Villarroya demana que aquesta competència s’incorpori al text del reglament i el
Degà li respon que ho incorporarà.
Respecte al nombre de departaments, s’obre un nou torn de paraules en el que també es genera un petit
debat. El Degà aclareix que després de la Junta de Facultat del mes de maig i, donat que el Dr. Vallespín
no admetia un nombre superior, es va proposar el nombre de 4 departaments. Respecte al nombre de
seccions, el vicedegà informa que es va establir en 14 perquè és el número resultant de dividir el nº de
professors permanents per 15 (és el nombre mínim de persones recomanada per a constituir cada secció).
El Dr. Salicrú opina que el Rector hauria d’aturar el tema dels departaments i que la reforma cal fer-la be i
no de qualsevol manera. El Degà li respon que el procés ha esta mal fet de bon principi i que va demanar
al Dr. Vallespín que primer calia fer la reforma administrativa però aquest li va dir que eren dues coses
diferents. També es comenta que queden 6 mesos per a convocar eleccions i que és probable que el proper
Rector no vulgui continuar amb el que ha fet l’anterior. Altres membres intervenen, com són el Dr.
Grinberg, que proposa anar al màxim nº departaments i el màxim nº de seccions; el Dr. Casado, que
demana al Degà que a la Conferència de degans sol·liciti més temps per a fer la reforma de departaments;
el Dr. Salicrú, que demana matissar el criteri referent al nombre mínim de professorat per a generar una
secció departamental.
El Degà conclou la sessió amb la proposta de 4 departaments i 14 seccions. També presenta la proposta
del nou Reglament de la Facultat de Biologia i s’obre un torn de intervencions per a comentar alguns
punts específics d’aquesta proposta. Un cop introduïdes les modificacions pertinents, s’aprova el
Reglament de la Facultat de Biologia que serà enviat al Rectorat.

I sense més temes a tractar, el Degà aixeca la sessió a les 18h de la qual, com a Secretària,
estenc aquesta acta.
La Secretària de la Facultat

Vist i plau
El Degà

Marta López Carbonell

Gustavo A. Llorente
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