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 3 d’abril de 2017, es reuneixen a la Sala de Juntes de
la Facultat de Ciències de l’Educació.
Assistents:
Badillo Jiménez, Edelmira
Blanco Romero, Asunción
Casas Barragán, Javier
Castellano López, Isabel
Costa Arranz, José Luis. Administrador de Centre
Flecha Fernández Sanmamed, Ainhoa
Labrador Agustín, Esther. Assisteix com a convidada. Redacta l’acta de la reunió.
García Puertas, Albert
Marbà Tallada, Anna. Vicedegana d’estudis. En qualitat de degana en funcions per
absència del degà.
Mossoll Clos, Biel
Rodríguez Parrón, Montserrat
Sabanés Parramón, Assumpta
Segués Fuentes, Meritxell
Viladot Vallverdú, Laia
S’excusen:
Gairín Sallán, Joaquín. Degà
No assisteixen:
Comes Solé, Pilar
Parellada Ortiz, Núria
Pérez Mateo, Salvador
Roca Casas, Enric

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior (28 de novembre de
2016).
2. Aprovació tancament econòmic 2016.
3. Presentació i aprovació del pressupost de funcionament 2017.
4. Informació obres del mòdul IV.
5. Torn obert de paraules

La degana en funcions obre la sessió a les 13.05 hores.
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
La degana en funcions obre la sessió i excusa al degà, que no ha pogut assistir. S’aprova
per assentiment l’acta de la sessió anterior.
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2. Aprovació tancament econòmic 2016.
L’administrador de centre presenta el tancament del pressupost d’ingressos de
funcionament 2016 i el tancament de pressupost de despeses de funcionament de 2016,
amb especial menció de les partides que han tingut una despesa superior a la
pressupostada. Informa que la Facultat de Ciències de l’Educació acaba l’any 2016 amb
uns 40.000€ de saldo positiu, dels que s’ha sol·licitat el traspàs al 2017.
S’aprova per assentiment el tancament econòmic 2016.
3. Presentació i aprovació del pressupost de funcionament 2017.
L’administrador de centre presenta el pressupost 2017. Informa que la Facultat ha rebut
el 50% del pressupost de l’any anterior segons el model antic i el 100% del pressupost
per màster. S’ha elaborat el pressupost 2017 amb la hipòtesi que finalment la UAB
distribuirà a la Facultat el 100% del pressupost de l’any anterior. En cas que aquesta
previsió es compleixi, es disposarà d’un increment del pressupost del 13,72% en relació
a l’any 2016.
L’Albert García pregunta i el traspàs del romanent 2016 a 2017 està assegurat i
l’administrador de centre informa que queda pendent la reclamació del traspàs del
romanent del pressupost 2016 per un import aproximant de 9.000€ per despeses del 25è
aniversari de la Facultat que no ha estat autoritzat en la primera fase de la incorporació
de romanents.
L’administrador de centre presenta la previsió del pressupost d’ingressos i de despeses
per a 2017, destacant com a partides importants el renting i el manteniment d’edificis i
construccions. Es preveu també un increment en inversions en audiovisuals, mobiliari i
equipament informàtic amb la intenció que totes les aules que encara no s’han
modernitzat puguin disposar d’una taula integrada. Es preveu també inversions per tal
d’incrementar el nombre d’endolls a les aules i continuar amb la millora de la xarxa
wifi.
L’administrador demana l’opinió als assistents en quant a quines inversions consideren
que serien adients per la Facultat.
La Laia Viladot proposa inversions en noves tecnologies, en recursos interactius, en
concret per poder treballar el so en format digital. Destaca que les aplicacions més
interessants estan disponibles en format Apple, i per tant, no són compatibles amb les
eines de les que disposa la Facultat.
L’Edelmira Badillo comenta que no es disposa d’infraestructura per realitzar
videoconferències en cas que algun dels seguiments de tesi doctoral o la defensa es
vulgui realitzar per aquest mitjà.
La Meritxell Segués informa que la Sala de Graus i l’aula 51 disposen dels mitjans per
fer videoconferències.
L’Assumpta Sabanés informa que per part de la Coordinadora de Doctorat hi ha la
voluntat de comprar una càmera de video per aquest propòsit però que el pressupost no
li permet.
L’administrador de centre comenta que és important que es valori si hi hauria ús per
part dels membres de la Facultat en cas que es realitzessin aquestes inversions i proposa
que es realitzi una proposta amb ajut dels serveis tècnics. Explica també que l’aposta
institucional de la UAB ha estat per PC i no per Apple.
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La Laia Viladot i la Isabel Castellano expliquen que inclús l’aula dotada amb ordinadors
MAC no serveix donat que el programari del que es disposa està desfasat. La Laia
Viladot demana actualitzar els adaptadors de tablet a canó de projecció.
La Montserrat Rodríguez proposa que per tal de millorar l’accessibilitat a les persones
amb discapacitat visual, s’implanti un sistema de senyalització per persones amb aquest
tipus de discapacitat.
L’administrador de centre informa que a la Facultat de Traducció i d’Interpretació es
disposa de la numeració de les aules en format braille i bandes rugoses al terra,
aquestes no han donat bon resultat.
La degana en funcions recorda que aquest tema s’havia valorat amb anterioritat.
Ainhoa Flecha comenta que a les aules 81 i 82 fa molta calor a l’estiu i demana un
sistema de refrigeració. L’administrador explica que s’ha demanat pressupost per aquest
efecte i que la instal·lació seria per import d’uns 60.000€. Suggereix que els professors
que donen docència a aquestes aules no siguin sempre els mateixos.
S’aprova per assentiment el pressupost de la Facultat per a l’exercici 2017.
4. Informació obres del mòdul IV.
El 29 de març es va fer públic el plec de condicions per al concurs públic per la
realització de les obres al mòdul IV.
Es pretén eliminar els desnivells per fer accessible a persones amb mobilitat reduïda
una part del mòdul i eliminar les goteres. S’igualarà el nivell superior, els dos nivells
intermedis i s’instal·laran dos elevadors per cadires de rodes. S’eliminarà la grada de
l’aula 49. Es concentraran les escales i hi haurà trams d’escales més marcats. Es farà
una coberta nova i es substituirà el fals sostre per un de nou amb il·luminació de leds en
3 sectors. Es reformaran els lavabos i se’n faran adaptat a persones amb discapacitat.
S’insonoritzaran les portes de les aules.
Es preveu que les obres comencin el 6 de juny de 2017 i han d’estar finalitzades el 15 de
setembre d’aquest any. El SLIPI haurà de fer les modificacions necessàries segons la
disponibilitat d’aules.
L’Asunción Blanco informa que ja hauran acabat les classes de Societat, Ciència i
cultrua i que es podrà disposar de les aules reservades a aquest efecte.
Javier Casas informa que l’objectiu es reubicar la docència en altres aules de la Facultat
de Ciències de l’Educació.
L’administrador detalla que s’intentarà no fer servir el mòdul III pel soroll de les obres i
per si s’utilitza per ubicar mobiliari del mòdul IV durant les obres.
Donat que els mòduls no seran accessibles en cadira de rodes durant l’obra, es negociarà
una solució amb l’empresa o empreses adjudicatàries.
La degana en funcions recorda que s’hauran de revisar els cronogrames i ajustar els
horaris de la docència a cada aula.
La Montserrat Rodríguez comenta que caldrà racionalitzar l’assignació de la docència a
aules segons els estudiants amb mobilitat reduïda que hagin d’accedir. L’Asunción
Blanco detalla que es complicat el trasllat de les persones amb discapacitat d’una aula a
una altra.
Un cop realitzada la Junta de Facultat, s’informarà per correu electrònic sobre les obres
i les accions que caldrà emprendre.
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5. Torn obert de paraules.
No hi ha cap intervenció i a les 14:15 s’aixeca la sessió.
Signat:

Anna Marbà Tallada
Degana en funcions

4

