Facultat de Biologia
Av. Diagonal 643
08028-Barcelona

ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT EXTRAORDINARIA

Sessió núm.: 05/14
Data: 9.07.2014
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
A. Arcas
S. Balcells
M. Blas
E. Bosch
M. Camps
J. Casado
M. Giralt
R. Gironés
M. Gorris
D. Grinberg
N. Hladun
F. López
D. López

T. Mampel
N. Massip
P. Moral
F. Oliva
M. Pastor
J. Pérez
I. Pons
M. Salicrú
M. Soley
F. Villarroya
G. Viscor
M. Vives (alumna)
M. López (com a Secretària)

Hi assisteixen com a convidats: M. Durfort, M. Font, M. Calvo, A. Martínez, A.
Blanch, F. Sabater, E. Saló, J. Azcón, J.J. Alfonso.
Han excusat la seva absència
Punt únic de l'ordre del dia:
-

"Debat sobre la Proposta de Reforma d'estructures i d'organització
administrativa de la Universitat de Barcelona presentada el 19 de juny de 2014".
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Desenvolupament de la sessió:
El Degà comença la sessió informant del document per a presentar al rectorat com a
esmenes de la Junta de Facultat. Mostra el calendari suïcida que des del 19 de juny i
fins a data d’avui, s’està duet a terme. Remarca que els degans estan en una situació
molt incòmoda ja que les juntes de les seves respectives facultats s’expressen en una
línia però en conferencia de degans s’expressen de manera diferent, com ha estat el cas
del degà de la Facultat de Filosofia. Va comentant, pàgina x pàgina, diferents aspectes
que considera cal debatre amb la Junta, d’entre ells: complicar en comptes de
simplificar, avaluació comparativa de centres i de departaments, voler minimitzar les
asimetries entre facultats, (cas de la universitat d’Århus, que la fusió ha anat molt be
però hauran d’acomiadar gent), assolir dimensió internacional, especialitzar al PAS,
massa critica molt diferent entre facultats, projecció social de facultats i departaments,
no usar les enquestes dels alumnes com a única eina de valoració, l’afinitat entre la
Facultat de Geologia i la Facultat de Biologia no és la que es diu que és, etc. els
departaments faran la seva proposta de reorganització. Exposa també la classificació
que ha estat proposada pel rectorat: Ciències naturals i de la vida 1, Dret 2, Economia i
empresa 3, Ciències i enginyeria 4, Farmàcia i nutrició 5, Filologia i filosofia 6, Arts,
humanitats i socials (7), Medicina i ciències salut (8), Pedagogia i professorat 9 i
Psicologia (10).
La proposta del rectorat remarca els avantatges d’ajuntar Biologia i Geologia; es torna a
parlar dels indicadors per re-calcular places de PAS, de personal dels departaments, etc.
i apareix el terme “administració de campus”. Es parla de no eliminar plantilla, cosa que
no s’entén, ja que desapareixeran oficines administratives. El Degà ho veu tot molt
teòric i poc realista. El rectorat diu que si no ho fan les facultats ho farà el Conseller. El
rectorat ens diu que si es recuperen les convocatòries nacionals, es podran superar els 5
milions d’euros, cosa increïble pel Degà ja que no hi es disposa de prou personal humà
ni d’espais ni de laboratoris per agafar 10.000 estudiants més.
La proposta diu que es podrien destinar 40 persones PAS per a fer tasques
d’internacionalització i recerca i que reduint càrrecs deganals sobrarien 40.000 hores
PDA. De les 40 persones, 16 poden dedicar-se a captar alumnes de màster i cadascun
s’especula que aconseguirà 50 nous alumnes matriculats de màster cada any i
s’obtindran 720 nous alumnes internacionals, amb lo que s’aconseguirien 2.700.000
euros cada any. L’altre 60% de PAS destinat a buscar projectes internacionals i de
recerca, poden arribar a aconseguir 2.400.000 euros anuals. Després, 845.00 euros de
captar recursos de l’entorn. Es calcula que ajuntar departaments suposaria un estalvi en
les compres (5%), que s’estalviaria molt en lloguers i convenis (1%) i que la Generalitat
donaria 1.250.000 euros de finançament. Entre les despeses d’adequació, trasllat de
facultats, etc. quedaria un saldo final positiu de 9 milions d’euros. També es diu que
això motivaria al PAS, que se’l promocionaria, i que a les facultats de Biologia i a
Geologia els correspondrien 25.000 euros cada any.
El Degà explica que el conjunt dels degans de ciències s’han posicionat per demanar
que el procés es faci amb el màxim consens dels implicats, amb un calendari que
permeti la discussió amb arguments i objectius clars i preservar la visibilitat de les
facultats. Els directors de departaments han redactat un document amb les mateixes
línies, destacant la necessitat de disposar del temps necessari i clarificar els objectius de
la reforma, on es proposa mantenir la visibilitat de la facultats dins el marc estatutari de
les àrees i treballant amb estructures transversals i compartides. La postura del sindicats
és més per a mantenir contractes i no tant si el nom de la facultat és un o altre.
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El Degà obre un torn d’intervencions:
- Dr. Casado: Informa que els directors de departament s’ha reunit entre diferents
facultats i van acordar fer un grup de treball per revisar a fons el document, i demanar
entrevista amb el Rector. Encara no han rebut cap resposta per part seva. Com a
claustrals, es van reunir malgrat el Rector va fer el possible perquè no es convoqués.
Ells van demanar que el proper claustre s’ajorni fins el 15 de desembre per a poder
parlar amb calma i que al gener es faci un claustre monogràfic per a debatre-ho.
- Dr. Blanch: exposa que tot plegat li sembla una tragèdia grega, ja que l’anàlisi de
dades és deficient, la democràcia del sistema és dubtosa i demanaria la dimissió de
l’equip de govern, tot i que només fa dos anys que van ser elegits. Insisteix en que cal
demanar responsabilitats a qui calgui. El Degà li respon que cap degà no ha rebut
resposta.
- Dr. Salicrú: Creu que el document planteja dues coses: 1-ajuntar facultats i
departaments, per poder governar millor; 2-reduir facultats, departaments i àrees, per a
estalviar. Creu que cal presentar una alternativa i ell la presentarà.
- Dr. Alemany: Exposa que l’anàlisi de l’equip deganal és molt complet, però que la
part més important de l’informe esta en la primera frase. A més a més, diu que es tracta
d’una lluita de poder i de control, i recorda que ja el Rector Tugores va treure poder a
les juntes i als claustres. El Claustre és qui ha de plantar cara al Consell de Govern i li
sembla increïble que algú pensi que 16 persones de PAS aconseguiran el que tots els
altres no hem aconseguit. Opina que és una nova falta de respecte i que és millor que
suprimeixi ganivets i delegats de rector i guanyarà personal PAS per a treballar en coses
útils. El Consell de Govern pot aprovar les línies, però no els resultats. En la seva
opinió, caldria presentar al president del Consell de Govern un recurs, fer una llista
d’errors del document, indicar les mancances i fer unes propostes clares que tothom
estigui d’acord. Cal netejar la universitat de corruptes, mediocres, insuficients i rectors.
El Degà obre un segon torn d’intervencions:
- Dr. Carmona: informa que CCOO ha fet un escrit de crítica al document.
- Dra. González: No entén com encara no s’ha contactat amb els medis de
comunicació ni perquè no s’ha demanat entrevista en directe al conseller Mas Culell
i afegeix que ella estaria encantada de ser-hi. El Degà respon que les agendes les
tenen pleníssimes. Ella és de l’opinió que si el 50% dels professors de la casa
signessin una carta, ens rebrien i ella signaria la primera.
- Dr. Saló: Comenta que en reunió de caps departament van pensar-ho però a final es
va desestimar. A la ultima Junta va quedar clar que la Facultat va dir no al pla B;
afegeix que algú extern ens assessorés. El Degà respon que sigui pla A o B és igual,
que és la Junta qui ho ha de decidir, i ell informa de com esta l’escenari actual i que
s’està patint molt pels contractes i que això és un gran problema que tenim.
- Dr. Pastor: Comenta que la visió pública és la d’una Universitat immobilista i que
caldria aclarir que la Universitat sí que vol canvis, però que el model del Rector no
és clar. Sembla que el pla B no progressa i seria bo posar 6 grans idees d’on es vol
anar sense entrar en el detall del document.
- Dra. Gironès: Opina que cal que el document millori i reflecteixi clarament el que
funciona i el que no funciona i fer-ne un de nou.
- Dr. Salicrú: comenta dues coses concretes: 1ª: la situació econòmica de la
Universitat avui dia és critica; 2n: tindrem una jubilació de 500 o 600 persones el
proper any. Per tant estem abocats a fer una reorganització pero sense fer més soroll.
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El Degà demana al Dr. Carmona perquè va votar CCOO al claustre extraordinari
com la Facultat d’Econòmiques. Diu també que el calendari es suïcida; opina que el
setembre potser es podria fer una junta de tot ciències, però tanmateix el més
important és que serà la Junta qui dirà el que el Degà hagi de dir.
- Dr. Gómez Bolea: diu que la governabilitat esta a les nostres mans i proposa fer un
congres cap al 2015 per trobar solucions reals i globals.
- Dr. Baguñà: informa que la Junta Consultiva ha demanat al Rector perquè s’ha fet
aquest document si la UB és la millor d’España i diu que no ho entén. També creu
que hi ha coses bones, com reduir algunes facultats però no es parla d’aspectes molt
importants com ara la relació UB-Parc científic. Opina que caldria avaluar
externament a les universitats espanyoles, que l’avaluació docent és útil i que cal
insistir als alumnes per tal que contestin les enquestes. Finalment demanaria a la
Facultat que es vagi cap el model de 3+ 1 i poder incorporar a personal del parc
científic.
- Dra. Aguadé: demana si algú es posarà a treballar en aquesta alternativa i remarca
la necessitat de tenir assessorament extern. Opina que l’equip rectoral és nefast però
que te un assessor extern molt bo perquè surt l’endemà a la televisió la notícia que
Biologia es fusiona amb Geologia. Caldria fer alguna comissió més enllà dels
degans i vigilar amb els medis de comunicació, perquè la degana de la Facultat
d’Econòmiques és molt visible a la televisió i el nostre Degà no.
El Degà respon que el pressupost de la UB es molt inferior als de les altres
universitats (comparat amb la UAB, la UPC, la Pompeu, etc.). Els degans van
demanar que es portessin avaluadors externs. També hi ha possibilitats que el 3+2
progressi, perquè la Generalitat incorporarà més diners. El Degà diu que d’entrada
cal fer el document d’esmenes que avui s’està fent.
El vicedegà Dr. Llorente intervé aclarint la seva intervenció al Claustre sol·licitant
la retirada del document i que es contempli el bé la de la UB i de la Universitat
publica i no el van respondre. També comenta la velocitat amb que la informació va
arribar als medis, tot i ser un esborrany, i que això el fa sospitar que la reforma
avanci (qui signa les notícies al diari El País és el Dr. Vallespín). El Degà convida a
qui vulgui a fer una primera versió del document amb 6 o 7 punts per enviar al
rectorat i constituir una comissió. El Dr. Ginés diu que dóna confiança al grup de
membres claustrals per a fer el nou document.
Sense més temes a tractar, el Degà aixeca la sessió a les 14:08h 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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