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 novembre de 2018 es reuneixen a la Sala de
Juntes de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Assistents:
Blanco Romero, Asunción
Casas Barragán, Javier
Castellano López, Isabel
Durbán García, Isabel. Administradora de Centre
Gairín Sallan, Joaquin. Degà de la Facultat.
García Puertas, Albert
Labrador Agustín, Esther. Assisteix com a convidada. Redacta l’acta de la reunió.
Sabanés Parramón, Assumpta
Santisteban Fernández, Antoni
Segués Fuentes, Meritxell
Viladot Vallverdú, Laia
S’excusen:
Flecha Fernández Sanmamed, Ainhoa
Márquez Bargalló, Conxita
Roca Casas, Enric
No assisteixen:
Badillo Jiménez, Edelmira
Pérez Mateo, Salvador
Rodríguez Parrón, Montserrat

Ordre del dia:
1.Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
2.Revisió de l’estat d’execució del pressupost i previsió despeses 2018.
3.Aprovació, si s'escau, de la proposta d’assignació econòmica de final d’any.
4.Torn obert de paraules.

La degà obre la sessió a les 13.10 hores.
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
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El degà obre la sessió. Donat que no es proposa cap esmena, s’aprova per assentiment
l’acta de la sessió anterior.
2 i 3. Revisió de l’estat d’execució del pressupost i previsió despeses 2018 i
aprovació, si s’escau, de la proposta d’assignació econòmica de final d’any.
El degà indica que es tractaran els punts 2 i 3 a l’hora donat que estan relacionats. Fa
èmfasi en la importància de realitzar la despesa del pressupost 2018 dintre de l’exercici
corrent, donat que el que no es gasti s’haurà de sol·licitar segons la instrucció de
romanent.
Passa la paraula a l’administradora de centre, que explica el document resum que s’ha
fet arribar als membres de la Comissió d’Economia i Serveis el document Estat
d’execució del pressupost i previsió de despeses 2018.
El degà presenta el document Ajuts innovació docent 2018 que es va presentar a la
darrera Junta Permanent de la Facultat. L’objectiu de la convocatòria era promoure la
innovació docent, per això s’han exclòs conceptes com a congressos, que es consideren
activitats de projecció curricular, activitats formatives, que s’han de canalitzar via
IDES... Es sol·licitarà als adjudicataris un informe final del projecte realitzat.
La Laia Viladot senyala que s’ha intentat sol·licitar formació via IDES i la resposta de
l’IDES no ha estat positiva: sembla ser que calen un mínim de 15 assistents per realitzar
un curs i ara es troben que tenen material nou per realitzar la docència però no tenen
formació per fer-lo servir.
Antoni Santisteban proposa fer la sol·licitud via OQD.
Antoni Santisteban pregunta per l’import de la convocatòria de laboratoris docents i
l’administradora explica que es tracta d’un import concedit per la UAB a la Facultat
segons les sol·licituds que es van presentar.
El degà indica que ha proposat la modificació de nomenclatura en les aules de música i
altres espais docents de la Facultat perquè passin a dir-se laboratoris docents i puguin
aprofitar la convocatòria.
L’Asun Blanco senyala que passa el mateix amb les sortides de camp, es tracta d’una
activitat docent singular.
El degà porta a la consideració de la Comissió d’Economia i Servei el fet que en
l’import sol·licitat per a tauletes tàctils hi ha una diferència entre el pressupost inicial i
el pressupost del proveïdor que es va sol·licitar el mes passat i que és significativament
inferior i que permetria la compra de més tauletes de les que es va indicar en un
principi. Donat que es tracta d’un import que ja està atorgat, s’acorda la tramitació de la
despesa atorgada per aquest concepte independentment del nombre de tauletes que es
puguin adquirir.
El degà informa que amb la segona resolució de redistribució extraordinària d’ajuts per
als laboratoris docents s’ha aconseguit l’import necessari per a la renovació de
l’Aulatecnia.
El degà resumeix l’estat de la situació econòmica i indica que si es compleixen totes les
previsions de despesa el pressupost estarà gastat a final d’any. Donat que és possible
que això no sigui així per dificultats en l’execució de determinats projectes de despesa,
demana altres idees d’inversió.

2

Asun Blanco pregunta si no es poden fer reserves dels imports no executats de cara a
l’any 2019 i el degà informa de que això no és possible.
El degà fa la seva proposta de despeses de cara a final d’any: tutories fonètiques de
correcció als estudiants que tenen dificultats (1.500€), renovació del mobiliari dels
despatxos de vicedegans i vicedeganes (1.500€ cada despatx).
L’administradora proposa la renovació de les aules de tutories de la primera planta del
G5. Antoni Santisteban puntualitza que es tracta d’aules que comparteixen el
departament de Didàctica de la Llengua i el departament Didàctica de les Matemàtiques
i les Ciències Experimentals. El degà senyala que si es tracta d’espais de departament, la
Facultat no se n’hauria de fer càrrec.
L’Asun Blanco informa que la taula d’audiovisuals de l’Aula 31 costa molt d’obrir i hi
ha bona visibilitat del que es projecta. L’administradora demana que s’informi de les
incidències que es produeixin en aquest sentit.
Altres propostes de despesa de les que informa el degà són els endolls i pantalles
informatives.
La Txell Segués comenta que la Mar Morón havia demanat la renovació de 2 canons de
projecció per al taller de plàstica.
La Laia Viladot indica que un canó i una pantalla es podrien traslladar donat que ja no
són necessaris. La Isabel Castellano indica que s’hauria d’analitzar la possibilitat de
realitzar aquest trasllat i indica que caldria realitzar un repàs general dels canons i fer
una proposta posterior.
S’acorda fer la despesa en les tutories fonètiques (1.500€), els despatxos dels
vicedegans (3.000€), tutories primera planta del G5 (2.000€), 2 pantalles informatives
(1.000€), endolls (500€), 2 canons de projecció (2.600€). Tot això faria un total de
10.600€.
Es farà la despesa en tauletes Ipad sol·licitades i concedides a la convocatòria de
laboratoris docents fins a esgotar el pressupost atorgat.
4.Torn obert de paraules.
L’Asun Blanco recorda que es va demanar la col·locació d’endolls a la Sala de Juntes.
S’acorda revisar l’estat dels endolls que estan col·locat per veure si són suficients o en
calen més.
No hi ha cap altra intervenció i el degà aixeca la sessió a les 13:50.
Signat:

Joaquín Gairín Sallán
Degà de la Facultat de Ciències de l’Educació
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