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ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE FACULTAT
Sessió núm.: 03/15
Data: 14.04.2015
Hora: 10h
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
M. Camps
C. Cañas (alumne)
J. Casado
Ll. Forcadell (alumne)
M. Giralt
R. Gironés
M. Gorris
D. Grinberg
N. Hladun
D. López

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

Hi assisteixen com a convidats: M. Calvo, X. Remesar, J.J. Alfonso, S. Mañosa, M. Grifoll, J.
Azcón, A. Aguilar.
Han excusat la seva absència: D. López, E. Soriano.
Punt únic de l’ordre del dia:
1.- Aprovació, si escau, dels acords relatius al marc de referència de la Reforma d’estructures
acadèmiques i d’organització administrativa de la Universitat de Barcelona.
.
Desenvolupament de la sessió:

El Degà inicia la sessió informant que avui assisteixen com a convidats, membres del col·lectiu
PDI que així ho han sol·licitat, tot i que en no ser membres de la Junta, se’ls recorda que si
hagués votació, s’haurien d’abstenir de votar.
Tot seguit, recorda l’acord pres en la Junta Extraordinària de Facultat del mes de març, i les
reunions que el grup Futur UB ha fet durant aquest temps. També informa que s’ha elaborat un
document per part dels directors dels departaments que serà llegit pel Dr. G. Viscor en aquesta
Junta.
Agraeix al Sr. Rector, al Dr. Ceballos (Cap de Gabinet) i Dr. Vallespín (Delegat per a la
Reforma) la seva presència, així com a tot el personal de la Facultat i als 2 membres del grup
Futur UB.
Breument, el Degà resumeix els següents aspectes:
1) En la Junta Extraordinària anterior, a rel de la publicació de la 4º versió del projecte de
Reforma de la UB, es va votar per unanimitat la no incorporació de la Facultat de Biologia a
l’àrea de Ciències i Enginyeries, per diversos motius que s’indicaven en l’escrit adreçat al
Rector i als degans de les facultats veïnes.
2) En el marc del grup de treball Futur UB, han tingut lloc diverses reunions per tal de millorar
el projecte; en elles han participat el Dr. Casado i el Dr. Salicrú i s’ha elaborat la redacció
del text del Resum Executiu (es va rebre divendres a la tarda i es va enviar ahir dilluns al
migdia)
3) També s’ha rebut un escrit dels degans de les facultats de ciències en resposta al que s’ha
enviat des de la Facultat que ha estat trames a tothom.
Finalment, agraeix al Sr. Rector i al seu equip la seva presència aquí, així com l’esforç realitzat
en les nombroses reunions mantingudes per a arribar a un document de consens. També dóna les
gràcies a tots els que han participat en aquest procés, als membres de la Junta, directors de
departaments, i especialment al Dr. Casado i el Dr. Salicrú que han participat en el treball del
grup Futur UB. I tot seguit dóna la paraula al Rector.
El Rector pren la paraula: en primer lloc agraeix poder estar un cop més de convidat a la nostra
Facultat. En segon lloc afegeix que compren tots els arguments que se li han exposat i deixa clar
lo important que és la Facultat per a la Universitat de Barcelona, reiterant que els arguments
donats han d’estar presents en la reforma. En tercer lloc diu que la seva responsabilitat és fer el
millor per a la UB i creu que el millor és entrar en el procés de la reforma de les estructures
administratives i acadèmiques. Els estudis previs aconsellaven fer una reforma. Ara bé, fruit dels
escrits de les diferents juntes de facultats, l’equip rectoral ha rectificat i han re-elaborat el
document de la reforma, amb l’ajut d’un grup específic per a treballar-lo i arribar a un procés
convergent. I afegeix que si no es fa des de la Universitat, vindrà imposat. Finalment, acaba
dient que la facultat és gran i això comporta un plus de generositat, i que cal pensar en el demà
construint el futur sense por. A continuació, el Degà dóna la paraula al Dr. Viscor.

- Dr. Viscor: llegeix al Rector el document elaborat pels caps dels departaments i a continuació
el Degà dóna la paraula al Rector qui subscriu que la Facultat té suficient massa critica, que esta
d’acord en el caràcter administratiu també i agraeix la intervenció del Dr. Viscor i el to utilitzat.
Es manté en el prec de generositat que ha fet en la seva intervenció i reitera que esta a disposició
de la Facultat ara i sempre.
- Dr. Casado: agraeix la disposició del Rector i dels seus delegats per quant a empatia i a
reconduir la negociació. Creu que ara és una solució raonable que pot anar bé a la Facultat i a la
UB i apel·la al bon sentit institucional a tots pel bé de la UB. I el Rector li retorna l’agraïment al
Dr. Casado i creu que la Facultat ha de donar vida a la UB.
El Degà acompanya al Rector a la sortida de la Facultat i torna a l’Aula de Graus per iniciar una
ronda d’intervencions. La majoria de les intervencions no estan d’acord amb dur a terme la
reforma tal i com esta plantejada des del rectorat, ni pel que fa a termes administratius, ni
científics ni acadèmics.
A continuació intervé el Degà per aclarir quin ha estat el procediment seguit fins ara i que el que
es porta a la Junta és considerar les modificacions que s’han fet.
Segueixen més intervencions, entre les quals el Dr. Salicrú i el Dr. Vallespín. El Dr. Salicrú
remarca el disgust que hi ha entre governants i governats i que la creació del grup UB ha
intentat arreglar el desgavell. També remarca que tothom vol que la Facultat de Biologia vagi
sola, que no es vol una àrea acadèmica, que s’ha intentat arreglar-ho incorporant la paraula
“administrativa” i afegeix que els degans han fet les coses a esquenes de les facultats. El Dr.
Vallespín respon a les diferents qüestions que li han plantejat diversos membres de la Junta, com
que els estudiants tindran participació, i així esta contemplat en el resum executiu, ja que
l’alumne Lluis Forcadell és secretari del Consell de l’alumnat. També explica que la Facultat
mantindrà la seva individualitat i que l’àrea caràcter administratiu. També recorda els acords
presos en el document de la Junta de Facultat del mes de març i que s’han incorporat les
paraules demanades per a questa Junta. Remarca que no es va cap a una futura facultat de
ciències. Finalment, creu que he arribat a força consensos, especifica que les facultats tindran la
seva pròpia representativitat i que la reforma serà bona per tota la universitat.
El Degà pregunta al Dr. Ceballos si el govern de la Generalitat pot imposar a la facultat entrar a
la reforma i, cas de no entrar-hi, si perillen els incentius pressupostaris, a la qual cosa el Dr.
Caballos respon que si. El Degà aclareix que mai s’ha treballat d’esquenes a la Facultat, ni en nº
de juntes celebrades durant el 2014 (7), ni en nº de reunions celebrades amb els caps de
departament (15), i remarca que prèviament a totes les juntes de facultat s’ha enviat la
informació corresponent de cadascuna d’elles a tots els seus membres.
Segueixen diverses intervencions, en les quals es posa de manifest el descontent general i el
sentiment que la Universitat de Barcelona no recolza la Facultat de Biologia. Entre d’altres
aspectes, es demana que en document mostri clarament les facultats ben enumerades, una per
una.

- El Dr.- Vallespín diu que la representativitat de la facultat es farà amb els representats que la
facultat designi. I recorda que cal pensar en aliances interuniversitàries futures.
- La Dra. Roser Gonzalez demana que consti en acta que consti el nº d’intervencions que hi ha
hagut a la Junta d’avui (21), que totes elles han estat contraries a que la Facultat de Biologia
aparegui en el document de la reforma dins els subapartats: 1.1, 1.2, 1.3, etc. ….i remarca la
poca sensibilitat de la Universitat en vers la Facultat.
- El Dr. G. Llorente explica als Drs. Ceballos i Vallespín que potser la forma com s’ha dut a
terme el procés explicaria el sentiment passional de la Facultat en contra del mateix.
- El Degà explica que ara mateix les altres 4 facultats de ciències estan celebrant les seves
respectives juntes de facultat. També diu que ell no vota en el Consell de Govern però deixarà
ben clara la posició de la Facultat. Comenta que la situació que es generarà si Biologia va sola o
si va juntament amb Geologia, pel que fa a contractes programes, contractes de manteniment, a
la distribució del personal de l’administració i als incentius, així com la preocupació per les
persones que han quedat fora de les places ara i que depenen del pla de xoc, ja que si Biologia es
queda fora de l’àrea, aquestes persones podrien quedar sense opció de plaça.
Entre els membres assistents a la Junta, es planteja una votació en contra el document, i es
demana que els representants de la Facultat de Biologia a Consell de Govern suggereixin els
canvis aquí proposats. Finalment, s’arriba als següents acords:
1.- La Junta de la Facultat de Biologia considera que NO s’escau votar l’aprovació del
document, i ratifica el document de la Junta de Facultat enviat al Rector el dia 5 de març de
2015.
2.- Els Drs. Ceballos i Vallespín assumeixen el compromís d’incorporar la paraula
“administratiu” en el punt “1. Àrea de Ciències, Biociències i Enginyeries que presta servei….”
Sense més temes a tractar, el Degà aixeca la sessió a les 13:53h, de la qual, com a Secretària,
estenc aquesta acta.
La Secretària de la Facultat

Vist i plau

Marta López Carbonell

El Degà

