Facultat de Ciències de l’Educació
ACTA DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I SERVEIS DE LA FACULTAT DE
CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
A Bellaterra, a les 13:00 hores del 14 de febrer de 2019 es reuneixen a la Sala de Juntes
de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Assistents:
Casas Barragán, Javier
Castellano López, Isabel
Durbán García, Isabel. Administradora de Centre
Flecha Fernandez Sanmamed, Ainhoa
Gairín Sallan, Joaquin. Degà de la Facultat
García Puertas, Albert
Labrador Agustín, Esther. Assisteix com a convidada. Redacta l’acta de la reunió.
Roca Casas, Enric
Sabanés Parramón, Assumpta
Segués Fuentes, Meritxell
Viladot Vallverdú, Laia
S’excusen:
González Monfort, Neus
Rodríguez Parrón, Montserrat
Espinet Blanch, Mariona

Ordre del dia:
1.Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
2.Aprovació, si s'escau, de la proposta de tancament econòmic 2018.
3.Presentació i aprovació, si s'escau, de la proposta de pressupost de funcionament
2019.
4. Informació sobre les tarifes de lloguer d’espais.
5.Torn obert de paraules.
El degà obre la sessió a les 13.08 hores.
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
El degà obre la sessió. Donat que no es proposa cap esmena, s’aprova per assentiment
l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació, si s'escau, de la proposta de tancament econòmic 2018.
Es presenta el tancament econòmic de l’any 2018.
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Pel que fa a la part d’ingressos es fa esment als ingressos provinents pel funcionalment
de la Facultat i altres ingressos: romanents 2017, convocatòries 2018, dotació addicional
model C+D, cànon, cessió espais.
Les despeses realitzades superen el pressupost previst donat que hi ha un increment en
els ingressos previstos pel 2018.
Finalment hi ha un saldo de 13.217,94€ que s’ha sol·licitat per incorporació de romanents
2018 i s’està a l’espera de la resolució.
S’aprova la proposta de tancament econòmic 2018.
3. Presentació i aprovació, si s'escau, de la proposta de pressupost de funcionament
2019.
Es presenta la proposta de pressupost d’ingressos 2019 que es divideix amb els imports
cobrats o compromesos que fan un total de 113.126,88€.
Hi ha una altra part de pressupost d’ingressos previstos que no s’han cobrat que poden
provenir de romanent 2018, convocatòries inversions docents, lloguer espais, resta
distribució màsters, amb un total de 19.348,23€
El pressupost de despeses es presenta per una banda en relació al pressupost d’ingressos
rebuts/compromesos i una altra part en relació al pressupost d’ingressos previstos que, en
cas que es rebin, es proposa gastar en: convocatòria de millora i innovació docent 2019,
renovació aula 35 (mobiliari) i renovació espais comuns i altres.
A la nova convocatòria d’innovació docent de la Facultat només es podrà presentar de
nou els sol·licitants que hagin presentat la memòria de l’activitat realitzada.
La Meritxell demana si hi hauria pressupost per renovar el menjador del G6, a nivell de
mobiliari. Es tindrà en conte.
La Laia Viladot demana si és possible l’ampliació del nombre d’endolls als despatxos, el
degà i l’administradora li indiquen que s’ha de sol·licitar al departament corresponent.
S’aprova la proposta de pressupost de 2019.
S’acorda informar als coordinadors de màsters, graus... sobre la distribució que
correspondrà de cara a 2019.
Es presenta la distribució de pressupost 2019 per a graus, màsters i serveis.
El degà ha estat a Comissió Economia i Serveis de la UAB i a Consell de Govern i indica
que la UAB ha tancat amb dèficit. S’han hagut d’aplicar els increments salarials aprovats
per llei i l’execució de diverses sentències (tot des de capítol I) i la Generalitat encara no
ha pagat a la UAB (de l’ordre de 4-5 milions d’euros). Als pressupostos de la Generalitat
hi ha partides previstes per destinar a universitats aquests imports.
Els criteris d’incorporació de romanents 2018 seran més durs per tal que la UAB pugui
fer front a aquestes despeses.
Estem en una situació complicada però s’espera que potser hi haurà més ingressos pel
lloguer d’espais.
4. Informació sobre les tarifes de lloguer d’espais.
Es presenten les noves tarifes sobre lloguer d’espais que es van aprovar en Consell de
Govern de 15 de maig de 2018, associat amb la nova normativa de cànon de l’Escola de
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Postgrau que fa que es modifiqui també la manera de repercutir el lloguer d’espais en el
cas de la formació continuada.
També hi ha altres activitats com ara la realització de congressos, jornades, seminaris...
S’està treballant en l’aplicació de la normativa en aquests casos.
Si el lloguer és per una empresa o una altra institució, s’ha de tramitar a través d’una
factura que es realitza de manera centralitzada des de l’ASLIA.
En el cas d’estudis oficials es pot disposar dels espais de la UAB, la resta d’activitats han
de sol·licitar pressupost i fer-se càrrec del cost de l’ús dels espais corresponents.
Es tracta d’una font d’ingressos necessària per tal que la facultat pugui realitzar despeses
per noves activitats, equipaments, manteniment...
L’Assumpta intervé per comentar que hi ha activitats que no són pròpiament oficials però
si que es recomanen o són obligatòries per estudiants oficials (MURE, programa de
doctorat, per eix. )
Es planteja la possibilitat de constituir una comissió per aclarir criteris d’aplicació de les
tarifes del lloguer d’espais.
Enric Roca veu que l’aplicació de tarifes té conseqüències de cara a l’impuls de xarxes,
activitats que deixa a la UAB en desavantatge front a altres universitats que no cobren pel
lloguer d’espais. Creu que els criteris són difícils d’establir.
Proposa posar-ho com a punt a la Junta Permanent de la Facultat i aixecar l’opinió al
Consell Social donat que això afecta a la funció social de la Facultat
5. Torn obert de paraules.
L’Albert pregunta sobre el servei de màquines de vending. L’administradora informa que
està pendent de nou concurs, que està propera la seva convocatòria, i quan es resolgui el
concurs, es renovaran les màquines.
S'explica quina és la situació actual del bar restaurant, el concurs va quedar desert i
l’operador accepta romandre a lloc mentre es resol el següent concurs. S’han presentat 3
operadors i s’espera que es resolgui el concurs cap al març. Si guanya el mateix operador
l'estàndard de servei es mantindrà. Convocarem la comissió d’usuaris un cop l’operador
que guanyi iniciï l’activitat.
No hi ha cap altra intervenció i el degà aixeca la sessió a les 14:00.
Acords:
S’aprova per assentiment l’acta de la sessió anterior.
S’aprova la proposta de tancament econòmic 2018.
S’aprova la proposta de pressupost de 2019.
Constituir una comissió per establir criteris d’aplicació de les tarifes del lloguer d’espais.
Signat:
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Joaquín Gairín Sallán
Degà de la Facultat de Ciències de l’Educació
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