Facultat de Biologia
Av. Diagonal 643
08028-Barcelona

ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT EXTRAORDINARIA

Sessió núm.: 03/14
Data: 15.05.2014
Hora: 12h
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
M. Camps
C. Cañas (alumne)
D. Carvajal (alumne)
J. Casado
L. Forcadell (alumne)
M. Giralt
R. Gironés
M. Gorris
D. Grinberg
F. López
T. Mampel

C. Martinez (alumna)
N. Massip
A. Montoro (alumna)
F. Oliva
C. Palacín
M. Pastor
J. Pérez
E. Pi (alumna)
I. Pons
E. Puig (alumna)
J. Ricart (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, R. Rama, X. Remesar, A. Blanch,
F. Sabater, E. Saló, M. Durfort, J.J. Alfonso, M. Grifoll, A. Aguilar.
Han excusat la seva absència: N. Hladun, E. Soriano, P. Moral.
Punt únic de l'ordre del dia:
- Informació sobre les propostes de reorganització de les facultats i dels
departaments de la Universitat de Barcelona.
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Desenvolupament de la sessió
El Degà comença la sessió que, donada la importància del tema a tractar és oberta a tot
el personal de la Facultat, agraint l’assistència de tothom i fa una introducció de la
situació actual, fent un resum de les darreres reunions fetes. Tot seguit exposa els 2
punts següents: les possibles unions de Facultats i l’Organització de departaments.
El Degà explica que tota la informació de que disposa és oral, des que el procés es va
iniciar el 3 d’abril en conferencia de degans fins a dia d’avui, i que la Facultat de
Biologia es prou gran per anar sola amb 3 grans departaments. També explica el suport
administratiu i acadèmic-docent que tindria la Facultat, amb una oficina de recerca i
altres estructures transversals. Comenta que el Dr. Vallespín li va insistir molt en els
avantatges d’anar junts amb la Facultat de Geologia: més pressupost, més
representativitat al Consell de Govern, tenir departaments grans amb coordinadors de
seccions o caps d’unitat amb desgravació d’hores, però amb la necessitat d’adaptació
dels espais corresponents. El Dr. Vallespín li va dir que el 17 de juliol estava previst el
proper Consell de Govern on s’hauria d’aprovar.
El Degà informa que s’han fet reunions de les administradores de les facultats per a
explicar-los el model però no queda clar ni el tema de recursos humans ni altres
qüestions. A continuació comenta punt per punt el document enviat als membres de la
Junta, amb els avantatges i desavantatges de cadascuna de les diferents propostes, i que
es visualitza en pantalla:
1.- Facultat de Biologia sola.
2.- Facultat de Biologia amb Facultat de Geologia.
3.- Facultat de Biologia amb Facultat de Farmàcia.
4.- Facultat de Biologia amb facultats de Física, Química, Matemàtiques i Geologia.
Tot seguit exposa les diferents possibilitats dels departaments i del personal associat. Es
veu difícil un funcionament amb 2 o 3 “macro departaments”, a no ser que les seccions
departamentals fossin molt autònomes. També remarca que la fusió no es pot fer amb 3
mesos, tot recordant que la Universitat d’Amsterdam va fer aquest procés en 6 anys i
que cal aplicar criteris científics, acadèmics i de gestió fluida dels departaments.
A continuació el Degà dóna la paraula als membres assistents; s’inicia un intens debat
entre els diferents membres de la Junta i es posa de manifest una clara unanimitat pel
que fa al posicionament de la Facultat de Biologia en contra les propostes de
reorganització de facultats i de departaments. Les reformes plantejades des del rectorat
obeeixen a criteris administratius i no representa una millora ni en els aspectes
acadèmics ni en els de recerca.
Els alumnes membres de la Junta opinen que hi ha una manca de transparència i de
valors a la UB i que si la comunitat universitària pogués votar, primer caldria disposar
d’un informe acadèmic, econòmic, de recerca i de l’administració que no es té; per tant,
és obvi que no es pot decidir. Desprès d’escoltar les diferents intervencions queda clar
que la Junta s’oposa a aquesta reforma tal i com s’ha plantejat, però s’accepta entrar en
un procés de reforma consultiva.
També es recorda que cal fer un claustre constituent i escollir a cada col·lectiu de
representants; en aquest sentit es demana que el Degà es reuneixi amb els claustrals per
tal de presentar engegar una reprovació al Rector (amb 50 vots hi ha prou). Es considera
que el procediment és inacceptable i constitueix una ofensa personal i intel·lectual als
professors universitaris. També es posa de manifest que cal arreglar el que no funcioni i
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que la Facultat de Biologia funciona, i prou bé. Es remarca que la UB té una doble
funció (1r docència i 2n recerca, les dues igualment vàlides) i que l’administració ha de
servir a la UB per a que funcioni, no al revés. Cal posar per escrit les idees clares i es
proposa que la Junta redacti un text que reculli essencialment el que s’ha dit: renovació
si, però no amb criteris administratius; que es pengi al web de la Facultat de Biologia i
s’enviï còpia al Rector i que el Degà lideri en aquesta lluita.
El Degà creu que al juliol ja estarà constituït el nou claustre i que és important començar
a treballar i fer reunions dels claustrals i de caps departaments per tal de preparar un
document que es pugui presentar i aprovar a la propera Junta de Facultat del 22 de maig
(i després a aprovació general a Consell de Govern): un document que aposti per la
modernització de la UB fet amb criteris essencials de docència, recerca, etc.
Sense més temes a tractar, el Degà aixeca la sessió a les 14h de la qual, com a
Secretària, estenc aquesta acta.

La Secretària de la Facultat

Marta López Carbonell

Vist i plau

El Degà
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