
1 

 

Acta de la Comissió d’Economia i Serveis 

16 de juny de 2019 

 

Assistents: Ricardo Carniel, Pierre Caufapè, Mercè Díez, Anna Fajula, Carme Ferré, Glòria 

García, Alfons Gonzàlez, Enric Marín, Fernando Morales, José Maria Perceval, Anna Pérez. 

S’excusen: Ana Isabel Fernández, Raül Giró 

Ordre del dia: 

1. Aprovació si s’escau de l’acta de la sessió anterior. (document 1) 
2. Informe del vicedegà 

3. Aprovació si s’escau de la liquidació del pressupost de l’any 2018 (document 2) 
4. Aprovació si s’escau de la proposta de distribució del pressupost de la Facultat 

per l’any 2019 (document 3) 
5. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la sessió: 

1) Aprovació si s’escau de l’acta de la sessió anterior. 

 S’aprova per assentiment. 

2) Informe del vicedegà. 

La situació pressupostària de la Generalitat, prorrogada, ha afectat les universitats. El 

pressupost de la Facultat, en una situació deficitària de la UAB, és curt. La universitat, tot i que 

això afecta totes les universitats, se sent especialment maltractada, amb un dèficit que ja se 

situa en 3 milions d’euros. 

Tot i això, la Facultat ha tancat un cicle de gran esforç econòmic dedicat a UAB Campus Mèdia.  

Pel que fa a les actuacions de Vicedeganat, s’ha negociat un repartiment de les partides 

pressupostàries equànime i ajustada que ha millorat els ingressos. Les despeses en mobiliari, 

maquinari, equipament i programari es poden observar als documents adjunts. S’anima a usar 

el programari lliure, tot i que la iniciativa de la UAB de tenir un paquet per tota la universitat 

d’accés lliure no ha tirat endavant. 

Pel que fa a les obres en infraestructures, s’ha pavimentat una part de la carrer de les Vinyes, 

d’accés al control de l’aparcament; s’ha canviat la porta d’accés a la Biblioteca per la rambla de 

la Comunicació, entre d’altres accions. 

En el futur proper està planificada la millora d’il·luminació del plató 3 de televisió i la 

remodelació de l’antiga sala de la redacció integrada, per fer una aula d’estudi d’estructura 

flexible. 
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Gloria Garcia aclareix que els 50.000 euros menys de pressupost es deuen al fet que la UAB no 

ha fer convocatòries extraordinàries a què acollir-se. 

 

Torn de paraules. 

 Josep M. Perceval: dona suport a què hi hage més sales d’estudi. També afegeix que 

informar de manera humorística o simpàtica dels espais d’estudi seria efectiu. 

 Anna Pérez: com a assembleària torna a demanar local. Troben bé més sales d’estudi 

sense microones, ja que si no, es torna un espai per als àpats 

 Ricardo Carniel: creu que s’han de promocionar es espais d’estudi de la tercera planta, 

que són poc conegudes 

 Enric Marín: planteja reivindicar la Biblioteca com un espai d’estudi, amb les sales, 

cabines i sales de treball de la planta -1, però també oberta a nous usos d’espais 

flexibles 

 

3) Aprovació si s’escau de la liquidació del pressupost de l’any 2018  

S’adjunta document del mou model de distribució de centres i departaments 

S’aprova per assentiment. 

 

4) Aprovació si s’escau de la proposta de distribució del pressupost de la Facultat per l’any 

2019 

 L’acord de repartiment de les aportacions dels departaments a la Facultat s’ha fixat en el 

20%, ajustant-se a les hores de docència impartides per cada un.  

Torn de paraules: 

 Mercè Díez: proposa valorar establir quotes compartides entre departament per fer-se 

membres d’associacions de comunicació tipus IAMCR, AIERI... per tal d’afavorir la 

mobilitat amb estratègies conjuntes. També manifesta que la informació aportada és 

transparent 

 Ricardo Carniel: explica la incomoditat del dep. de Periodisme amb el repartiment, i 

que s’ha condicionat l’acceptació a obrir un debat sobre com millorar-lo 

 Enric Marín: es manifesta d’acord en el criteri de repartiment per hores impartides i 

indica que les aportacions no són a voluntat, sinó acordades i obligatòries pels serveis 

que la Facultat presta als departaments en l’àmbit de la docència. També que tota la 

informació és totalment transparent 

 Anna Fajula: dona suport a la gestió del repartiment, per bé que demana sensibilitat 

amb les activitats dels departaments relacionades amb la recerca, pel que fa al lloguer 

d’espais 
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5) Precs i preguntes 

No n’hi ha 

 

S’aprova per assentiment. 

 

 

Carme Ferré 

Secretària 

 

 

Bellaterra, 18 de juny de 2019 


