
Acta de la Comissió d’Economia i Serveis 
1 de juny de 2016 

 

Assisteixen a la Comissió: Mari Luz Barbeito, Miquel Blanes, Laia Canalejo, Mercè Díez, 
Trinidad Expósito, Maria Antònia Galceran, Glòria Garcia, Enric Marín, Miguel Angel Martín, 
Pedro Molina, Vicenç Rabadán, Ana Ullod, Antoni Vidal, Albert Serra. 

S’excusen: Maria Machuca, Pol Prats 

ORDRE DEL DIA 

1. Presentació del nou president de la Comissió 
2. Aprovació si s’escau de l'acta anterior (document 1) 
3. Informe del vicedegà d’Economia, Infraestructures, Innovació i UAB Campus Mèdia 
4. Liquidació del pressupost de l’any 2015 (document 2) 
5. Proposta de distribució del pressupost de funcionament corresponent a l’any 2016 
(document 3) 
6. Afers de tràmit 
7. Precs i preguntes 
 

1 i 3.      Presentació i informe del nou president de la Comissió, Antoni Vidal.  

Explica en quin punt es troba el procés de reorganització de les estructures de suport tècnic i 
administratiu i el procés del SAM Serveis Audiovisuals Multimèdia, ambdós endegats pel 
rectorat. Destaca que una de les prioritats d’aquest deganat serà UAB Campus Mèdia i 
adequar les aules als nous requeriments tècnics i d’ergonomia: assolint la cobertura Wifi de 
pràcticament el 100% de les aules i amb un canvi de taules horitzontals i amb endolls. A més es 
buscarà millorar els espais de la Facultat per fomentar la socialització i les activitats de 
l’alumnat mitjançant un nou local destinat al ús dels estudiants de la Facultat i el projecte 
d’instal·lar una pèrgola entre la Facultat i l’Aulari central. Informa de què s’han acabat  les 
reformes tècniques de l’Aula Magna, amb les càmeres  robotitzades i que aviat es farà el canvi 
del terra dels Platós 1 i 2 i que s’està pendent dels canvis a la normativa d’ús d’espais docents 
de la UAB i d’establir el protocol tècnic d’utilització de l’Aula Magna.  

2.      Aprovació si s’escau de l'acta anterior 

Trinidad Expósito vol que consti en acta el fet de què és poc admissible que hi hagi fragments 
de l'acta per aprovar on es  posi "inaudible" i, en conseqüència, no es recullin intervencions 
valuoses. Considera que s'ha de cuidar la transcripció si es fa.  

La Trini demana que quan es nomena els membres de la comissió d'usuaris del bar es tregui 
l'etc i es substitueixi per PAS, que és més propi i respectuós.  

S'aprova per assentiment l'acta un cop acceptades aquestes modificacions i aclariments. 

4.      Liquidació del pressupost de l’any 2015 



S'aprova per assentiment.  

5.      Proposta de distribució del pressupost de funcionament corresponent a l’any 2016. 

S'aprova per assentiment.  

6.      Afers de tràmit.  

No n’hi ha. 

7.      Precs i preguntes.  

No n’hi ha. 

 

El secretari de la Facultat de Ciències de la Comunicació, Carles Llorens Maluquer. 

 

 

Bellaterra, 1 de juny de 2016 


