ACORD SOBRE MESURES PER ASSEGURAR LA SALUBRITAT DEL VESTÍBUL D’ACCÉS ALS DEPTS.
DE PREHISTÒRIA I D’ANTROPOLOGIA I ALS ESPAISI SERVEIS SOTA LA SALA DE REVISTES
Atesa la Llei 28/2005 de 26 de desembre modificada per la Llei 42/2010 de 30 de desembre de
mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el
consum i la publicitat dels productes del tabac,
Atès que el/la Degà/ana ha de “vetllar perquè es compleixin les disposicions aplicables a la
Facultat (...) especialment les relatives al bon funcionament de la docència i dels serveis”
[Reglament de la FFL art. 24 e)] i “ha de vetllar perquè els membres de la Facultat compleixin
els seus deures i se’ls respectin els seus drets, d’acord amb les normes específiques que els
regulen [Reglament de la FFL art. 24 h)]
Atès que la Junta Permanent “ha de tenir coneixement de la gestió dels recursos, dels serveis i
dels equips de la Facultat, especialment dels que tenen relació directa amb les tasques
docents” [ Reglament de la FFLL art.15 j)]
Atès l’ús que es fa de l’espai d’estudi obert ubicat en el vestíbul d’accés als departaments de
Prehistòria i d’Antropologia i als espais ocupats pel Servei de Tractament de la Parla i el So
(STPS), pel Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria (CEPAP), pel Laboratori
per a l’Estudi dels Materials Lapidis de l’Antiguitat (LEMLA) i pel Laboratori d’Arqueologia
Clàssica, pels membres de la comunitat universitària
Atesa la presència continuada en el temps de fum provocat pel consum de tabac en aquest
espai,
Ateses les queixes contínues rebudes pel Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres de part de
membres de tota la comunitat educativa per aquest fet, en la mesura que els perjudica
seriosament la salut i/o els molesta
Atesa la ineficàcia de les actuacions dutes a terme fins ara per eliminar aquest perjudici i/o
molèstia, que són: i) avisar reiteradament de la prohibició de fumar en llocs tancats mitjançant
cartellera ad hoc amb missatges apel·lant la solidaritat, ii) obrir una porta d’accés a l’espai
exterior, immediatament proper al vestíbul, iii) adherir senyals al terra en forma de petjades
que conviden a prendre el camí de la sortida, iv) instal·lar taules a l’exterior per facilitar la
comoditat dels/de les usuaris/àries fumadors/res, v) reclamar la col·laboració dels
representants dels estudiants en la consecució del fi proposat, vi) retirar una de les taules,
La Junta Permanent de la Facultat de Filosofia i Lletres
ACORDA:
1. Instar el Degà a continuar prenent mesures que assegurin la salubritat de l’espai
esmentat.
2. Facultar el Degà a desmantellar progressivament, si escau, les taules que ocupen
l’espai esmentat.
3. Donar-se per assabentada del desmantellament, si escau.
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a 19 d’octubre de 2015

