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ACTA 
JUNTA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ 

 
Sessió: JF22020 

Dia: Dilluns 21 de setembre 

Hora: 10.00 h 

Lloc: Telemàticament mitjançant Teams 

Hi assisteixen: Adolfo Amo, Celia Andreu, Roger Barcelona, Montse Bonet, Pierre Caufapé, 
Matilde Delgado, Mercè Diez, Trini Expósito, Emilio Fernández, Ana Isabel Fernández, Carme 
Ferré, Ana Belén Flamit, Joana Gallego, Núria Garcia, Gloria Garcia, Mònica González, Maria 
Gutiérrez, Amparo Huertas, Patricia Lázaro, Montse LLinés, Carles Llorens, Enric Marín, David 
Mármol, Celia Mayoral, Belén Monclús, Iker Mons, Luis Fernando Morales, David Paloma, José 
Maria Perceval, Juan José Perona, Joaquim Puig, Natividad Ramajo, Maria José Recoder, Xavier 
Ribes, Pepe Rodríguez, Núria Simelio, Santiago Tejedor, David Vidal, Laia Vives.  

Convidada: Anna Bosch. 

S’excusen: Elena Añaños, Òscar Coromina, Carmina Crusafon, Alfons Gonzàlez,  Raul Giró, 
Mercè Yañez. 

No assisteixen: Armand Balsebre, Maria Blasco, Carolina Camps, Maria Corominas, Andrea 
Espigares, Paula Fumado, Paula Garcia, Ludovico Longhi, José Manuel Pérez Tornero, Mireia 
Planas, Camila Pons, Aaron Sánchez, Ana Ullod, Ander Urrutia, Marc Vizcaino. 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior (document 1).  

2. Informe de l’Equip de Deganat (document 6 - informacions equip de deganat – nou) 

3. Aprovació, si s’escau, de la liquidació del pressupost de l’any 2019 (document 2).  

4. Aprovació, si s’escau, de la proposta de distribució del pressupost de la Facultat per 
l’any 2020 (document 3). 

5. Informació sobre el procediment per a la revisió del Reglament de la Facultat. Proposta 
de revisió del Reglament de la Facultat (document 4). 

6. Afers de tràmit (document 5 –nou) 

7. Torn obert de paraules. 

 

Comença a les 10.03 h l’enregistrament per Teams. 

 

S’inicia amb una presentació de la degana, Maria José Recoder. Lamenta que han faltat juntes 
pel confinament de la Covid al segon semestre, i recorda que sí que es van fer Comissions de 
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Seguiment. Les reunions es continuen fent per Teams ja que per indicació del Rectorat han de 
ser al màxim per via virtual. 

També recorda que caldrà renovar els membres de la Junta pel que fa a l’alumnat i que la 
secretària de la Facultat es posarà en contacte amb els seus representants per iniciar el procés.  
.  

 

1. Aprovació, si s’escau de l’acta de la Junta anterior. Ha calgut corregir el nom d’Adolf 
Amo, que era erroni. 

S’aprova per assentiment. 

2. Informe de l’Equip de Deganat. S’adjuntaven documents. 

La degana comenta els canvis en l’Equip de Deganat. 

La professora Elisabet Garcia Altadill ha estat substituïda per la professora Cèlia Andreu, també 
del CAP, ja que la primera es jubila. Estem agraïts per la gran dedicació de Garcia Altadill i ens 
consta que Andreu serà una gran substituta. La professora Garcia volia venir com a comiat 
però no li ha estat possible. 

Quant a les coordinacions de grau i de màster, el professor Juanjo Perona es reincorpora 
després del seu període sabàtic com a coordinador de màster en Planificació Estratègica en 
Publicitat i RRPP. Alfons Gonzàlez substituirà Anna Fajula en la coordinació del grau de 
Publicitat i RRPP, mentre que Belén Monclús coordinarà els de Comunicació Interactiva i 
Comunicació de les Organitzacions. 

Agraïm tant a Anna Fajula com a Patrícia Lázaro la feina feta, sobretot davant la feina ingent 
que ha generat la gestió davant la pandèmia. 

Per les indicacions de l’equip de govern del rectorat s’han hagut d’anul·lar les graduacions de 
grau i de màster. Les reserves de dates i espais s’han cancel·lat. Tampoc no es farà l’acte 
d’inauguració de curs de moment ni l’acte d’homenatge als jubilats. La inauguració de curs es 
farà al febrer si la situació ho permet. 

El 50è aniversari de la Facultat es celebrarà en el curs 2021-22, ja s’ha començat a treballar 
però la situació de confinament ho ha dificultat molt. Cal dir que ja tenim logo del 50 aniversari 
gràcies a la feina en l’assignatura de Creativitat de la professora Leonor Balbuena. Mirarem 
d’exposar les propostes al web i obsequiarem a l’alumnat guanyador. 

Torn de paraules: 

Prof. Ana F. Viso: comenta un aspecte del document informatiu sobre les normes d’adaptació 
del sistema d’avaluació durant la Covid en determinats casos d’afectació als estudiants. 
Preocupa l’augment de dedicació docent en aquests casos, sobretot dels associats amb 
contractes de 4 a 12 hores setmanals. Hi ha malestar, ja que no hi ha recursos suplementaris.  

La degana  respon que es comprèn la gran dedicació. No es coneix que hi hagi cap partida de 
reforç de la docència, sobretot noves contractacions. No s’han de fer plans individuals pels 
estudiants, sinó tenir un pla de reacció si hi ha cap cas de Covid o d’estudiants que per 
malalties prèvies no puguin venir a la facultat. Ha de ser un procés alternatiu que no doni 
molta feina més.  
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L’estudiant Roger Barcelona pregunta per les pràctiques externes, si es poden posposar o 
anular la matrícula demanant que es retornin els diners.  

La vicedegana Carme Ferré explica la situació de les pràctiques. Es podran tornar els diners si 
cal, si s’aplica el protocol del semestre anterior. 

La prof. Patrícia Lázaro comenta que en una reunió la setmana passada entre l’equip de 
Rectorat i les direccions de departaments de la UAB, es va tractar el pla de contingència i la 
càrrega docent extra, a pregunta de Fernández Viso. El vicerector va dir que és una situació 
molt dedicada i que tots hem de fer un esforç remarcat. El pla de contingència diu que la 
càrrega no ha d’augmentar, però no és així i es pot entendre que l’esforç es demani al 
professorat estable de la plantilla, però no al professorat associat. 

El prof. Santiago Tejedor, que com a director  de departament també fou present en aquesta 
reunió, s’afegeix a la preocupació de Lázaro i a la necessitat de capacitat comunicadora del 
professorat de la UAB. No ha tingut resposta del vicerectorat sobre els recursos que caldrà en 
un departament amb majoria d’associats i amb la majoria de docents per sobre del 100% de la 
docència que els correspon. Es prendrà alguna decisió per fer palesa aquesta preocupació. 

La prof. Ana I. Viso agraeix les intervencions de caps de departament sobre els associats i 
demana suport per expressar al rectorat aquest malestar. 

La degana comenta que es dóna suport als departaments en el tema de la càrrega docent dels 
associats.  L’equip de rectorat és en funcions en una situació molt delicada, també 
econòmicament. L’equip de deganat donarà suport a qualsevol iniciativa que prenguin els 
departaments adscrits a la facultat en la defensa de les condicions laborals del professorat 
associat.  

El professor David Paloma pregunta si hi ha constància, a hores d'ara, del nombre d'alumnes a qui 
s'haurà de fer una adaptació docent per la Covid, així com els PIUNE. Se li respon que de moment hi 
ha dos estudiants detectats que no podran assistir a classe per afectacions prèvies. En quant al 
nombre d’estudiants PIUNE, es mantenen els d’anys anteriors  i encara no ha finalitzat la matricula 
dels de primer curs, que és virtual. El servei Piune ha de donar les dades dels nous matriculats i dels 
que estan entre segon i quart curs.  
 

3. Aprovació, si s’escau, de la liquidació del pressupost de l’any 2019  

El vicedegà Fernando Morales, explica el pressupost 

S’adjunta document. 

L’estudiant Roger Barcelona comenta un altre cop –la primera vegada fou a la Comissió 
d’Economia-  el seu malestar pel desacord pel cost del corner de Comtec. Creu que són molts 
diners que es poden invertir en la docència o actes dels estudiants. 

La prof. Patrícia Lázaro pregunta sobre les gratificacions de professorat a Tutorsport. També en 
relació a les associacions professionals, pregunta si la Facultat es pot afegir a alguna de 
Publicitat, ja que es paga a dues d’Audiovisual. 

Pel que fa a les aportacions dels departaments, comenta que els departaments ara tenen més 
despeses i que es pot posar damunt la taula el tema. També opina sobre el preu dels lloguers 
dels espais de la Facultat, ja que continuen essent cars, encara que sap que no és decisió de la 
facultat, sinó que els preus els aprova el Consell Social de la UAB. 
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L’administradora, Glòria Garcia, respon sobre el Tutorsport, ja que és el rectorat qui ingressa 
diners en nòmina per la tutorització dels esportistes d’alt nivell, i la facultat no hi destina cap 
partida. 

El vicedegà Fernando Morales respon que Comtec és una aposta estratègica i que per això 
calen algunes actuacions i despeses. 

Sobre l’afiliació a associacions, comenta que cal valorar les més representatives i buscar 
quotes corporatives per a tota la Facultat. 

Sobre el software específic  que els departaments han de comprar, comenta que per això s’ha 
fet l’aposta pel programari lliure o en versió corporativa. 

Quant als preus que marca el Consell Social per als espais, la provisionalitat de l’equip rectoral 
n’ha retardat el contacte.  

La degana comenta que la principal despesa del projecte Comtec ha estat la tasca intel·lectual 
de fer el disseny (logos, colors, emoticones, etc.). Defensa que el projecte d’imatge per al 
corner servirà per altres espais relacionats amb el tema, però creu que és una bona inversió 
per a tots els espais on s’aplicarà ja que durarà molts anys.  

Sobre el preu que marca el Consell Social als espais, la degana rebla que és massa alt i s’ha 
comentat moltes vegades amb el mateix Consell, tot i que mai no s’ha obtingut resposta. 

S’aprova amb 36 vots a favor, cap en contra i  una abstenció.  

4. Aprovació, si s’escau, de la proposta de distribució del pressupost de la Facultat per 
l’any 2020  

S’afegeixen partides extraordinàries de l’adequació de l’aula 9, per a la docència no presencial 
amb les instal·lacions que aquesta demana. 

El vicedegà Carles Llorens parla de la inversió en les aules 6 i 7, la sala de juntes i altres espais 
per fer classes en streaming. Es compta amb càmeres que per això ja funcionen però són 
millorables per fer bones classes en remot. 

El cap de tècnics, Adolf Amo, i el de Laboratoris, Pierre Caufapé, comenten aspectes tècnics al 
respecte. Com presentar les classes virtuals com si fossien presencials. 

S’aprova per assentiment. 37 vots a favor 

 

5. Informació sobre el procediment per a la revisió del Reglament de la Facultat. 
Proposta de revisió del Reglament de la Facultat  

La secretària de Facultat, Carme Ferré-Pavia, obre el període de reforma del reglament tot 
anunciant que cal constituir una comissió al respecte, i convida els membres de la Junta a 
participar-hi. 

Els aspectes a revisar tenen a veure amb la composició per estaments, amb la necessitat 
d’incloure les comissions creades recentment a proposta del rectorat i que encara no hi 
apareixen. Cal que aquesta feina estigui feta de cara a l’acreditació del centre. 

Es proposa un calendari que abasta: 
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Setembre fins la primera setmana d’octubre: constitució de la comissió 

Octubre fins la primera setmana de novembre: revisió del reglament i proposa de nou 
reglament 

2a quinzena de novembre: període d’al·legacions 

Desembre 2020, convocatòria de Junta Extraordinària per votar el nou reglament 

La degana comenta que el més rellevant és que l’acreditació de centre possibilitarà no haver 
d’acreditar els graus de Comunicació Audiovisual, Periodisme i Publicitat i RR.PP de la Facultat. 
L’acreditació de centre pot servir per cinc anys. 

 

 

6. Afers de tràmit 

Sobre els concursos de places d’agregat/da dels departaments de Periodisme i Ciències de la 
Comunicació (2), i de Comunicació Audiovisual i Publicitat (1), es proposen els membres 
titulars i suplents per als tribunals, tal com s’indica al document 5 enviat. 

S’aproven per assentiment. Vots a favor 36 (Xavier Ribes ha de marxar de la reunió i no votarà 
aquest punt) 

 

7. Torn obert de paraules 

No hi ha paraules 

 

Acaba a les 11.47h. 

 

 

 

 

Bellaterra, 21 de setembre de 2020 

Carme Ferré Pavia 

Secretària Acadèmica de la Facultat 
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