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 26 de juny de 2017, es reuneixen a la Sala de Juntes
de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Assistents:
Agud Morell, Ingrid. Assisteix en nom de l’Enric Roca Casas.
Casas Barragán, Javier
Comes Solé, Pilar
Costa Arranz, José Luis. Administrador de Centre
Labrador Agustín, Esther. Assisteix com a convidada. Redacta l’acta de la reunió.
García Puertas, Albert
Gairín Sallan, Joaquin. Degà de la Facultat.
Rodríguez Parrón, Montserrat
Sabanés Parramón, Assumpta
Viladot Vallverdú, Laia
S’excusen:
Castellano López, Isabel
Segués Fuentes, Meritxell
No assisteixen:
Badillo Jiménez, Edelmira
Blanco Romero, Asunción
Flecha Fernández Sanmamed, Ainhoa
Mossoll Clos, Biel
Parellada Ortiz, Núria
Pérez Mateo, Salvador
Segués Fuentes, Meritxell

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior (3 d’abril de 2017).
2. Modificació del pressupost de funcionament.
3. Propostes d’inversions en equipaments de laboratoris i altres espais docents
especialitzats.
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 l’acta de la sessió anterior no s’ha fet arribar als
assistents, es posposa l’aprovació de l’acta per la propera sessió de la Comissió
d’Economia de la Facultat.
2. Modificació del pressupost de funcionament.
El degà explica que l’Equip de Govern de la UAB ha decidit crear una Subcomissió
delegada, de la que forma part, per tal de definir la nova distribució del pressupost de la
Universitat. Donat que no s’ha arribar encara a un acord, el Vicerector d’Economia i
Campus ha proposat fer la distribució de l’import restant del pressupost seguint els
criteris de l’any 2016. Queden encara 400.000€ del pressupost per distribuir; en cas que
s’aprovi un nou model de distribució al setembre, es distribuirà segons el nou model.
L’administrador de centre explica que el pressupost distribuït fins al moment té
pràcticament el mateix import que el distribuït al 2016. L’import distribuït a la Facultat
en concepte d’inversions docents 2017 (19.294,45€) fa que s’incrementi el total
disponible per la Facultat.
La Pilar Comes pregunta sobre el punt Romanent exercici 2016 del document de
pressupost d’ingressos de funcionament 2017. L’administrador explica que dintre dels
40.752,26€ hi ha diversos conceptes referents a imports del pressupost 2016 que no es
van gastar l’any anterior i que s’han incorporat al pressupost 2017: reserva 25e
aniversari de la Facultat, reserva cofinançament millores addicionals mòdul IV...
S’acorda que aquests conceptes es detallaran al document.
La Pilar Comes pregunta sobre el punt Regularització ingressos 2016 Escola de Cultura
de Pau. L’administrador explica que hi havia el dubte de si hi havia un error comptable
en l’assignació d’ingressos, s’ha validat que no era tal l’error però es deixa el punt
perquè constava al document original.
El degà explica que va sol·licitar que l’ingrés referent a la dotació addicional del
Programa de Millora per la formació de mestres es fes a la Facultat en comptes de al
Servei de Llengües donat que això permetrà poder fer servir els romanents per
actuacions complementaries, cosa que no s’havia pogut fer fins ara.
En aquest punt la Pilar Comes fa notar que s’hauria d’indicar al document que això és
despesa que ja està compromesa.
L’administrador diu que ho tindrà en compte i, si tècnicament és possible, es refarà el
document i es farà arribar una vegada modificat.
S’acorda realitzar la distribució el pressupost rebut per la Facultat segons els criteris
establerts.
3. Propostes d’inversions en equipaments de laboratoris i altres espais docents
especialitzats.
L’administrador presenta el document de propostes per a la convocatòria per a
l’adquisició i renovació d’equipament de laboratoris i altres espais docents especialitzats
per a l’any 2017, segons les propostes que ha rebut per part dels serveis de la Facultat.
Opina que s’haurien de prioritzar el material de laboratori davant del material
informàtic, que obté finançament mitjançant altres convocatòries, com el pla Renovi.
La Laia Viladot diu que des de la Unitat de Música que ha realitzat una sol·licitud
d’Ipads per la docència de música que veu justificat que es consideri com a material
“d’altres espais docents especialitzats” segons indica la convocatòria.
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S’ha rebut una sol·licitud de la Unitat de Plàstica però que no ha estat quantificada i no
s’ha pogut incloure, de moment, al document.
L’Assumpta Sabanés pregunta si no s’ha rebut cap sol·licitud per material d’educació
física donat que considera que hi ha molt material que s’hauria de renovar.
L’administrador indica que a la convocatòria es valorarà el cofinançament que ofereixin
els centres i que la Facultat disposa de més de 14.000€ pendents d’assignar a quin tipus
de despesa s’assignaran i que estarien disponibles per al cofinançament.
La Pilar Comes pregunta si la convocatòria contempla el mobiliari docent i
l’administrador indica que el mobiliari docent ordinari no estaria inclòs.
La Pilar Comes senyala que hi ha una aula ordinària que té cadires amb pales i sense
aire condicionat i proposa convertir-la amb aula taller. Senyala que és un greuge
comparatiu pel grup al que s’assigna docència a l’esmentada aula.
L’administrador senyala que si es poden eliminar aules graonades es podrien recuperar
aules ordinàries i es podria replantejar reconvertir aquesta aula ordinària en aula taller.
Es fa constar la insalubritat d’algunes aules i s’adquireix el compromís de buscar
solucions.
El degà fixa dimecres de la setmana en curs (28 de juny de 217) com a termini per rebre
noves sol·licituds per la convocatòria i indica que defensarà el cofinançament per part
de la Facultat fins a un 25% de l’import.
La Montserrat Rodríguez pregunta di l’adquisició d’un dron podria entrar dintre de la
convocatòria i el degà li indica que sí. L’administrador senyala que hi ha aules amb
càmeres robotitzades que potser li podrien servir per la docència.
La Ingrid Agud Morell, senyala que el professor Pere Solà té el projecte de fer un espai
d’arxiu històric i pregunta si això entraria dintre de la convocatòria que s’està tractant.
El degà senyala que no i que ja ha vehiculat aquesta sol·licitud al Servei de
Biblioteques.
4. Torn obert de paraules.
El degà demana a l’administrador que faci un resum de l’estat de les obres del Mòdul
IV.
L’administrador indica que el concurs ha estat guanyat per 2 empreses que ja
treballaven al campus. De moment han desmuntat el fals sostre i la grada de l’aula 49.
Queda pendent fer el terra nou, posar els elevadors... Es farà un nou sobre i s’iniciaran
els treballs de la coberta.
Es realitzaran 2 millores no previstes: cobertura en pladur en parets no cobertes amb
fusta i es pintarà l’exterior del mòdul IV.
Els radiadors s’hauran d’aprofitar en la seva majoria i el seminari 4B i la sala del
Consell d’Estudiants només es pintaran.
Els passadissos estaran folrats de fusta i pladur, a les aules, la paret de la pissarra estarà
folrada i la resta de paret, de pladur.
El terra no es canvia tot, només on hi ha canvi d’alçada.
Totes les aules tenen 3 zones d’il·luminació amb un sensor de moviment.
Es renovaran 3 equips de projecció i la resta es recicla. L’aula 49 tindrà cadires de pala
central.
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L’execució de les obres segueix el calendari previst: 18 de setembre de 2017. Igualment
s’ha assignat al Mòdul IV la docència del Master de Secundaria, que és el que comença
més tard.
La Pilar Comes pregunta per l’aïllament del sostre. L’administrador indica que el sostre
és fonoabsorvent i que la millora serà notable, especialment important, els dies de pluja.
La Montserrat Rodríguez pregunta per l’adequació dels espais a persones amb
discapacitat. L’administrador senyala que el Mòdul IV serà totalment accessible i que
s’ha valorat l’experiència de la FTI a aquest respecte. No es considera adequat la
col·locació de bandes rugoses donat el seu mal resultat però segurament es podrà
implementar la senyalització amb Braille a l’entrada de les aules.
No hi ha cap altra intervenció i el degà aixeca la sessió a les 14:15.
Signat:

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