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ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE FACULTAT
Sessió núm.: 04/15
Data: 7.05.2015
Hora: 12h
Lloc: Aula de Graus
Assistents a la Junta:
J. Gutiérrez (com a Degà)
G. Llorente (com a Vicedegà)
M. Busquets (com a Vicedegana)
M. Aguadé
J. Albiol (alumne)
R. Araujo
A. Arcas
S. Balcells
M. Blas
E. Bosch
A. Calderón (alumne)
M. Camps
D. Carvajal (alumne)
J. Casado
E. Escarmena (alumne)
Ll. Forcadell (alumne)
M. Giralt
R. Gironés
M. Gorris
D. Grinberg

N. Hladun
F. López
D. López
T. Mampel
N. Masip
A. Montoro (alumna)
P. Moral
F. Oliva
C. Palacín
M. Pastor
I. Pons
E. Puig (alumna)
M. Salicrú
M. Soley
G. Viscor
M. López (com a Secretària)

Hi assisteixen com a convidats: M. Calvo, X. Remesar, J.C. Ferrer, E. Soriano, J.J. Alfonso, S.
Mañosa, M. Grifoll, J. Azcón, A. Aguilar.
Han excusat la seva absència: J. Pérez
Ordre del dia:
1- Votació confiança del Degà
Desenvolupament de la sessió:
El Degà inicia la sessió indicant que mai ha actuat d’esquenes a la Facultat i exposa l’orde del dia
de la junta d’avui. En primer lloc demana disculpes per la situació de tensió a la que s’ha arribat, i
per si no ha sabut traslladar de manera prou clara la informació a la Facultat; fa èmfasi en que el
seu objectiu ha estat sempre buscar el millor per a la Facultat i que un càrrec com el de degà no

pot tancar-se en la seva posició davant el rectorat ja que hi ha implícita la negociació de molts
aspectes essencials pel bon funcionament de la Facultat. En segon lloc recorda que el dia clau va
ser el de la celebració de la Junta de Facultat del 14 d’abril, en que s’estaven negociant les places
amb el Dr. Ceballos. També recorda que les seves darreres paraules, dirigides a exposar les
possibles conseqüències si la Facultat no entrava en l’àrea, van ser interpretades com a amenaces
quan no ho eren; simplement, volia donar tota la informació. Finalment indica que la resolució
del darrer Consell de Govern en que s’accepta que la Facultat pugui anar sola és mèrit de la
postura negociadora dels Drs. Casado i Salicrú, de l’equip deganal, del rectorat i, sobre tot, és
mèrit dels membres de la Junta de la Facultat de Biologia. Així doncs, el Degà demana que
consti en acta que la informació enviada s’accepta com a vàlida i que per tant no hi hagut cap
actuació d’esquenes a la Junta.
A continuació obra torn de paraules:
Dr. M. Calvo: aprecia la feina feta per tot l’equip deganal però creu que a nivell de directors de
departament la confiança esta trencada de fa temps.
Sra. E. Bosch opina que en un moment tant difícil com l’actual i estan com s’està en mig de
processos tant complexos no és moment de canviar de degà, sinó que més aviat sembla que es
tracta d’una acció de càstig cap a la persona del Degà.
Dr. J. Azcon: subscriu les paraules del Dr. Calvo.
Dr. M. Salicrú: fa un resum cronològic dels fets i dels documents corresponents fins a dia d’avui i
demana quin és el futur proper.
Dra. R. Gironés: subscriu el que s’ha exposat i agraeix tota la feina feta pel Degà i per l’equip
deganal, però demana que no es barregin les coses. Remaca que l`objectiu és tenir el millor
interlocutor i la millor posició per a dur a terme les negociacions amb el rectorat i mirar endavant.
Dr. E. Soriano: diu que hi ha una manca de confiança i que cal tenir la màxima sintonia amb
l’equip rectoral.
Dr. G. Llorente: remarca que l’actitud del Degà ha estat sempre una actitud de servei a la Facultat
de Biologia.
El Degà respon que no hi ha hagut cap participació dels degans de ciències en el document que
ha esmentat el Dr. Salicru, només hi ha una presentació en power point de la CEPOA on a la
darrera diapositiva es parla de facultats i recorda el document on es van canviar les paraules:
“Integren” i “característiques”. De cara al futur diu que te el recolzament de l’equip rectoral i dels
altres degans de les facultats de ciències i tot seguit demana a la Dra. M. López, Secretària de la
Facultat, que llegeixi la carta que aquests li han enviat i així es fa. El Degà li demana que quedi
constància de tot, alhora que agraeix les paraules de la Dra. Gironés; al Dr. E. Soriano li respon
que no està d’acord amb la desconfiança dels caps de departament.
Dra. M. López: remarca que durant aquests 7 anys en l’equip deganal ha vist com el Degà sempre
ha treballat únicament pel que creia millor per a la Facultat. També mostra la seva sorpresa de
que el seu cap de departament parli com a tal quan en el seu departament només s’ha parlat en
comissió permanent i converses de passadissos però no s’ha informat a tot el personal
departament; pel contrari, el Dr. Azcón considera que el seu departament ha estat informat
convenientment.
Dra. M. Giralt: critica la manca de criteris i de transparència de l’equip rectoral i apel·la a la
responsabilitat a l’hora de tornar a votar l’equip rectoral. També demana que la Facultat estigui
unida per a treballar mirant endavant, amb criteris i objectius, i que la informació arribi a tots els
membres dels departaments.
Dra. R. González: exposa que el seu departament esta d’acord amb el que s’ha dit i que els caps
de departament no són enemics de l’equip deganal.
Dra. M. Busquets: recolza tota la feina feta pel Degà durant aquests anys. Tanmateix es queixa de
les converses de passadissos i opina que cal treballar i mirar endavant.

El Degà consulta amb la resta de membres de l’equip deganal i, donat que segons consultes
prèvies realitzades al rectorat no hi ha normativa específica per a aquests casos, decideix proposar
la votació secreta de confiança al Degà. També afegeix que, cas de no obtenir la confiança dels
membres de la Junta, presentarà la renuncia.
Tot seguit presenta el seu pla d’actuació en el supòsit que la Facultat li doni la seva confiança:
Pla d’actuació
1.1 Temes de Personal: plaça d’agregat interí per Biologia Animal, per motivacions
estratègiques de Ciències del Mar: ho demana la Facultat; Alex Aguilar, Conxita
Avila; Miquel Canals de Geologia i jo personalment.
Els Pla de xoc, ja que jo he fet tot el possible per la Reforma pel Rectorat: tenim 4
lectors ECO, FI, BC i BV, tots ells bons i s’haurien de retenir com fos.
Després vindrà la renovació dels associats
PAS i concurs de trasllats i possibles canvis futurs.
1.2 Reforma Departaments:.
Haurem de fixar quin són els límits, les línies vermelles que no podem acceptar. No
haurem de perdre massa temps ens hi hem de posar a ja.
Ja vaig proposar anomenar una Comissió Directors i equip deganal, personal junta,
representativa de especialitats i treballar per la millor proposta
1.3 Reforma: estructura administrativa de la Facultat i oficines administratives del centre i
dels departaments.
Ha de quedar ben organitzada la Facultat, no podem perdre capacitat d’actuar
1.4 Governança i representativitat a Consell de Govern: la facultat ha de tenir la
representació que li correspon
1.5 Docència
Verificació de ensenyaments: revisió de si cal millorar alguns aspectes; amb els caps
d’estudis, consell d’estudis i departaments.
Posició a favor del 4+1 i més després de la conferència del Dr. Guy Haug .
Pressupost a part per les pràctiques i sortides de camp en el pressupost 2016.
Màsters: conservació i desenvolupament i els seus pressuposts.
1.6 Recerca
Contracte programa de recerca . manteniment i millora
Pressuposts serveis científics s d ela Facultat
Potenciar els dos instituts IBUB i IRBIO
1.7 Doctorat
Afavorir la descentralització i l’Escola de doctorat
1.8 PIU i remodelació de l’edifici
Un cop exposat, es passa a realitzar la votació secreta i el recompte de vots és el següent:
Vots en contra: 18.

Vots a favor: 14.
Vots en blanc: 2.
En base a aquests resultats, el Degà informa que presentarà la seva renuncia. També informa
sobre els terminis per a la presentació de candidatures (5 dies) i 25 dies per a convocar les
eleccions a degà; aquestes, seran convocades pel Dr. G. Llorente que passarà a ser degà en
funcions.
El Degà agraeix a la Junta la seva elecció en el seu dia l’any 2008 i l’any 2012. També agraeix la
feina feta durant aquests 7 anys a: Caps dels departaments i Caps d’Estudis; a les Dres. M. Camps
i T. Sauras de la ORI; al Dr. F. Oliva i les Dres. S. Busquets i C. Palacín pel seu paper cabdal en
el desenvolupament dels TFG, al Sr. Juan Alfonso, a la Sra. Aurèlia Vintró, a les Sres. D. López i
N. Masip (Caps de Secretaria i d’Afers Generals, respectivament), i a tots els membres del PAS
en general. Igualment agraeix a les Dres. M. Giralt i S. Balcells que hagin format part de
l’anterior equip deganal entre 2008 i 2012 així com al Dr. Sancho, al Dr. N. Hladun, al Dr.
García, a la Sra. E. Bosch i als membres del seu actual equip: Dra. M. Busquest, Dra. M. López i
Dr. G. Llorente. Finalment, ofereix la seva disposició pel que calgui d’ara endavant i s’acomiada
de tota la Junta.
I sense més temes a tractar, el Degà aixeca la sessió a les 13:55h de la qual, com a Secretària,
estenc aquesta acta.
La Secretària de la Facultat

Vist i plau

Marta López Carbonell

El Degà

