Facultat de Biologia
Av. Diagonal 643
08028-Barcelona

ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT EXTRAORDINARIA

Sessió núm.: 04/14
Data: 22.05.2014
Hora: 11h
Lloc: Aula de Graus
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
D. López

T. Mampel
C. Martinez (alumna)
N. Massip
A. Montoro (alumna)
P. Moral
F. Oliva
C. Palacín
M. Pastor
J. Pérez
E. Pi (alumna)
I. Pons
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, J.C. Ferrer, X. Remesar, A.
Blanch, E. Saló, M. Durfort, J.J. Alfonso, S. Sabater, J. Azcon.
Han excusat la seva absència: R. Rama.
Punt únic de l'ordre del dia:
- "Aprovació, si escau, de la proposta de la Facultat de Biologia sobre la
reorganització de les facultats i dels departaments de la Universitat de
Barcelona".
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Desenvolupament de la sessió:
El Degà dóna les condolences per la recent mort del Dr. Companyó. A continuació
informa que vol tractar tres temes concrets:
1- Fets inacceptables durant la “biofesta” (es van buidar 8 extintors de la facultat,
es va trencar un lavabo a l’aulari amb inundació, musica forta en alguns llocs,
entre d’altres). L’equip deganal farà una proposta de cara al futur i demana
disculpes pels fets aquests.
2- Comunicat del síndic de greuges al Degà ahir a la tarda: Li van informar d’una
situació d’assetjament sexual d’un professor a una alumna, amb denúncia als
mossos d’esquadra i assistència a l’hospital. El deganat i tota la Junta manifesta
la repulsa a aquest fet i es posaran tots els medis per a que això no es torni a
repetir. La Facultat té el protocol contra l’assetjament sexual aprovat i s’aplicarà
fins a les ultimes conseqüències.
3- Celebració del “Congreso Interuniversitario de Fin de Grado” organitzat per la
U. del País Basc i la UB. Hi va assistir el Dr. Llorente i va ser un èxit en quant a
la participació de Biologia. Es va parlar dels beneficis dels pràcticums i TFG i
s’exposa l’exemple d’un alumne de la nostra facultat, concretament del Grau de
Ciències biomèdiques, el que representa una satisfacció. En l’enquesta de “ El
Mundo” valora molt positivament el fet que el treball de recerca podia fer-se tant
dins com fora de la facultat; el Degà felicita a tots el professors, tutors i
coordinadors implicats pel seu esforç.
Tanmateix, el Degà demana el consentiment de la Junta per a signar el document
presentat per la comissió d’igualtat de la Facultat en que es rebutja la proposta de
reforma de la llei de l’avortament; la Junta hi està d’acord.
El Degà reprèn el tema de l’ordre del dia de la junta i exposa el document en nom de la
facultat que ha estat enviat a tots els membres de la Junta. Explica que ha parlat amb els
degans de les facultats de ciències i que hi ha acord en expressar la seva repulsa al
procés tal i com s’està duent a terme i demanar el retard en el seu calendari (es pretenia
aprovar el 17 juliol d’enguany). També hi ha hagut reunió amb les administradores dels
centres que veuen la centralització econòmica com un dels objectius d’aquest projecte.
Les fusions de departaments també són un problema per a les diferents facultats i
aquests dies estan celebrant les seves corresponents juntes de facultat.
El Degà exposa el pla B que consistiria en iniciar un debat que es va començar a
l’anterior Junta de facultat, suposant que el mes de juliol calgui anar a Consell de
govern per expressar el que es vol.
A continuació el Degà dóna la paraula als membres assistents i s’inicia un intens debat
entre els diferents membres de la Junta; 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 presentada pel rectorat. Alguns membres
pensen que cal remarcar la manca d’informació escrita; altres membres diuen que es
podria fer una dimissió de tots els càrrecs per a manifestar l’oposició al procés. Els
representants dels alumnes es queixen de no haver pogut fer cap esmena ja que el
document els va arribar ahir; el Degà diu que tenen raó i s’excusa. També demanen que
intervingui la totalitat de la comunitat universitària.
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El Degà manifesta la conveniència de tenir una estratègia preparada per si cas la
votació en el proper Consell de govern fos una sorpresa. Explica com va fer-se aquest
document, recollint les frases que els diferents col·lectius (directors i claustrals) van
suggerir i remarca que la Facultat no s’oposa a cap remodelació de la UB, però cal tenir
documents escrits per a estudiar-ho. En el debat també es parla que la UB no és la única
universitat afectada, ja que es tracta d’un procés que pot afectar totes les universitats
publiques catalanes i que cal transmetre un sentit de responsabilitat a l’equip rectoral.
També es comenten diferents possibilitats de redacció del document i el Degà insisteix
en que l’esperit de la Junta és un esperit constructiu; accepta que l’escrit es pot millorar
i fer un document únic amb participació dels membres que han intervingut i que
s’aprovarà el document que surti de la comissió delegada de la Junta ja perfilat.
El Dr. Casado ofereix la proposta de document que esta circulat pels departaments per si
pot contribuir a elaborar el doc final, i el Degà li ho agraeix.
Es va proposar la redacció d’un text (annex 1) per enviar-lo al rectorat després d’haver
votat la proposta amb el següent resultat:
37 membres assistents a la Junta, dels quals: 37 a favor, 0 en contra i 0 abstencions.
S’aprova el text i demà s’enviarà al rectorat.
El Degà acaba de comentar les possibles opcions de com associar les diferents facultats
i afegeix que segons vinguin més noticies potser re convocarà la junta el mes de juny.
Finalment, demana que qui vulgui participar en la comissió per a la redacció final del
document que es quedi uns moments a l’aula i, agraint la participació de tothom, el
Degà aixeca la sessió a les 12:40h 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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ANNEX 1
Davant les darreres informacions orals en relació a les imminents decisions sobre
possibles canvis en l’estructura organitzativa de la UB, la JFB, reunida de forma
extraordinària el 22 de maig de 2014, manifesta unànimement que:
-

Estem oberts a una reflexió col·lectiva sobre el potencial d’una reforma de
l’estructura de la UB per a la seva millora i adaptació als nous temps.
El projecte ha de tenir uns objectius clars i uns criteris definits per tal que la UB
sigui cada vegada més competitiva, eficient i capdavantera.
Cal que la metodologia sigui transparent i participativa i el projecte es basi en
criteris acadèmics, de recerca i de sostenibilitat.

En tant que considerem que, per la informació rebuda, el procés no s’adiu a aquests
criteris, reclamem l’aturada de la presa de decisions al respecte i proposem que
s’iniciï un procés de reestructuració de la UB basat en els anteriors criteris.
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