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COMISSIÓ D’ECONOMIA 

Sessió: 2021 

Dia: Dimarts 22 de juny de 2021 

Hora: 12.00 h 

Lloc: Telemàticament mitjançant Teams 

 

Assistents:  

Fernando Morales (president de la Comissió) 

Carme Ferré-Pavia (secretària de Facultat) 

Glòria García (administradora de centre) 

Enric Marín Otto 

Ricardo Carniel 

Mari Luz Barbeito 

David Paloma 

Ana Isabel Fernández Viso 

Raül Giró 

Pierre Caufapé 

 

Ordre del dia: 

1.- Aprovació de la darrera acta de l’anterior comissió de màster. 

               S’aprova per assentiment. 

 

2.- Informe del president de la Comissió, vicedegà d’Economia, Fernando Morales. 

Explica les accions que ha pres el Deganat durant el mandat que acabarà al desembre. En primer 

lloc, recorda la limitació dels pressupostos amb què compta la UAB i la necessitat de gestionar 

amb eficiència i responsabilitat. De les obres importants finalitzades hi ha UAB Campus Media, 

que va començar en el Deganat de Josep M. Català, la qual cosa vol dir que s’han necessitat 

diversos exercicis pressupostaris per poder acabar-la. És un viver de producció multimèdia i un 

espai de què els estudiants podran gaudir. És un bon espai de formació i mentoratge. 

Una altra obra d’aquest mandat és el Comtec Centre, a la 2a planta de la Biblioteca, un espai 

d’experimentació i coworking que pot connectar la Facultat amb empreses i investigadors, a més 

d’oferir un espai per a la innovació docent. Aquestes experiències ja han començat en pilot. De 

moment no se n’han fixat tarifes de lloguer, ja que l’espai és polivalent i pot acollir activitats 

diverses, que poden tenir tarifes diferents. 
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També s’informa que s’ha presentat un nou organigrama dels espais audiovisuals de la Facultat, 

que pugui incorporar nous espais, com UAB Campus Media, i el personal en consolidació o 

formació (es comparteix document). És un esquema senzill però flexible que es pot adaptar si hi 

ha noves incorporacions. 

Ja s’ha aprovat el PIU del 2021 per a la construcció de la torre B, dels despatxos senars, una obra 

posposada durant molt de temps pel seu cost. De moment el PIU aporta 220.000 euros per fer-

ne una distribució similar a la torre A, que equilibri els metres de què disposen els departaments. 

Començarà l’obra a l’octubre i està previst que s’acabi al gener. El primer semestre del curs que 

ve els despatxos de la zona s’hauran de traslladar provisionalment. 

Pel que fa a altres espais, l’antiga redacció integrada de la planta 1 es condicionarà com a 

seminari, també per a lloguer d’espais. La sala Dalet s’ha convertit en sala d’estudi. 

Les Jornades de Docència que s’han fet fa pocs dies poden apuntar a noves necessitats d’espais 

que tingui el professorat. Caldrà generar partides pressupostàries per afrontar-ho. 

Una bona notícia és que les persianes de les aules s’aniran electrificant, ara el 50% són 

automàtiques i esperem que aviat el 100% s’hagin arranjat. 

El 50è aniversari de la Facultat té la seva partida de despeses, de moment per a imprimir els 

murals de fotografies, un missatge de projecció cap a l’exterior. 

Torn de paraules 

El professor David Paloma diu que estaria bé que s’oferís un preu de referència que fos atractiu 

del Comtec Centre. 

El vicedegà respon que resulta complicat fixar un preu segons l’ús que es faci de l’espai. Si en 

uns mesos es veu que hi ha demanda, es precisaran tarifes. 

L’administradora de centre, Gloria Garcia, aclareix que a finals de juliol del Rectorat vindran per 

conèixer millor l’espai per fer-se una idea de les tarifes. No és un espai prou gran per un lloguer 

interessant però es fixaran. 

 

3. Aprovació si s’escau de la liquidació del pressupost de l’any 2020  

Es comparteix document. 

El dèficit d’uns 7.000 euros d’ingressos ha vingut per la falta de lloguer d’espais a causa de la 

pandèmia. 

Alguns traspassos no s’han produït també per la falta d’activitat durant la pandèmia, com ara 

les activitats culturals. 

El balanç de despeses i ingressos s’ha aconseguit, sobretot per les despeses ràpides de material 

per afrontar la docència en línia. 

S’aprova per assentiment. 
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4. Aprovació si s’escau de la proposta de distribució del pressupost de la Facultat per l’any 2021 

Es comparteix document. 

Els ingressos 2021 són 172.200 euros de funcionament. S’ha calculat amb les xifres del curs 

passat, tot i que pot haver algun canvi si es relaxa la distància social. 

Les despeses de funcionament ordinari suposen el 27% del pressupost. El 50è aniversari ocuparà 

el 16%.  

Hi ha un petit marge de 25.000 euros aproximadament per planificar actuacions o per 

imprevistos. 

La professora Ana Isabel Fernández pregunta per la despesa per l’organització de l’AEIC. 

Fernando Morales respon que se suposa que el congrés ha de tenir ingressos de matrícula que 

haurien de cobrir lloguer d’espais. Les despeses d’esponsorització no es poden sumar a fer una 

partida per al congrés. La Facultat està buscant la gratuïtat del lloguer. 

El professor David Paloma pregunta per la partida de professorat de Tutorsport. Gloria Garcia 

explica que és una partida que es rep pels estudiants esportistes que només es pot pagar en 

nòmines. Cada any és una quantitat diferent. Es paga a cursos vençuts i s’ha de veure qui els va 

tutoritzar i anirà a les seves nòmines. 

Ana Isabel Fernández pregunta perquè el TutorSport es paga en nòmina i no la tutorització de  

l’Study Abroad.  

L’administradora Glòria Garcia explica que l’Study Abroad es paga per ocupació d’espais, no per 

persona. 

La secretària de Facultat, Carme Ferré, comenta que Tutorsport és una excepció i no es paguen 

tutories de Piune ni d’altres i que fora bo algun dia poder descomptar alguns crèdits per a 

tutorització dels IN i OUT de Mobilitat. 

S’aprova per assentiment. 

 

5. Precs i preguntes. 

El cap de laboratoris, Pierre Caufapé, pregunta quan és la propera Junta de Facultat. Es respon 

que el 6 de juiol, en principi a les 10h. 

 

La sessió acaba a les 13.05h. 
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