ACTA
COMISSIÓ D’ECONOMIA I SERVEIS DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA
COMUNICACIÓ
Sessió: CEFCC12020
Dia: 13 de juliol de 2020
Hora: 10.00 h
Lloc: Telemàticament mitjançant Teams

Assistents: Pierre Caufapè, Mercè Díez, Carme Ferré (secretària), Glòria García, Alfons
Gonzàlez, Enric Marín, Fernando Morales (president), Raül Giró, Josep M. Perceval, Roger
Barcelona, Ricardo Carniel, David Màrmol, Anna Ullod, Mercè Díez
S’excusen: Anna Fajula, Ana Isabel Fernández Viso,
No assisteixen: Paula Fumado Cortiz, Aaron Sánchez Velasco, Paula García Hernández, Ana
Belén Flamit Úbeda, Maria Blasco Claramonte
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.

Aprovació si s’escau de l’acta de la sessió anterior (document 1)
Informe del vicedegà
Aprovació si s’escau de la liquidació del pressupost de l’any 2019 (document 2)
Aprovació si s’escau de la proposta de distribució del pressupost de la Facultat
per l’any 2020 (document 3)
5. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió:
1) Aprovació si s’escau de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova per assentiment.
2) Informe del vicedegà.
3) El vicedegà Fernando Morales agraeix la participació virtual i expressa en nom del Deganat
el suport als companys afectats pel Covid, directament o indirecta. Es felicita que
l’adaptació a les circumstàncies s’ha pogut fer, tant en la docència com l’administració. La
migració ha estat ràpida i les activitats han continuat, amb nivells de qualitat acceptables.
S’ha fet un esforç per tancar el pressupost 2020 amb totes les partides necessàries
malgrat aquestes limitacions.
El consell de Govern ha ofert un ajut general per a cada Facultat de 16.000 euros per
ajustar la docència a la modalitat semivirtual. S’ha d’estudiar bé a quines àrees serà més adient
invertir. Pel que fa als màsters, si hi ha semipresencialitat, caldrà adaptar aules, potser
millorant-ne la connectivitat i el software de connexió.
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A 2020 s’ha prioritzat el projecte Comtec, l’espai de la 2a planta de la Biblioteca i cal que
s’adeqüi. La inversió arquitectònica no surt de la Facultat, ja que el rectorat ha ajudat en a
part estructural, divisió d’espais... Durant el 2021 l’espai estarà implementat i potser es podrà
oferir en el segon semestre. Com a projecte Comtec no queda tancat, sinó que anirà
implementant-se com a segell de Facultat.
La implementació dels nous graus també ha dut a fer reformes d’aules, sobretot el
d’Interactiva, com ara l’aula 9. S’ha invertit en 31 ordinadors de targeta gràfica d’alt
rendiment per a disseny i realitat virtual. També les aules Siva formen part d’aquest paquet
d’inversió gran. L’aula 10 també té més llocs de treball, s’ha millorat la connexió i el cablejat.
Les llicències Adobe no han pogut ser renovades i s’ha optat per la suite Affinity, que té
altes prestacions però costen una tercera part. L’aposta pel programari lliure, tanmateix, és
seriosa i es continuarà. Tot això s’ha intentat finançar també externament amb ajuts, s’han
aconseguit uns milers d’euros.
En resum, Comtec, la millora de les infraestructures de cara als nous graus i les despeses
del dia a dia han conformat el gruix de la despesa de la Facultat.
La gestió des ingressos per lloguer d’espais als màsters, pel que fa al pagament anticipat
que van fer, estem valorant les peticions de les devolucions que estan fent. Els diners de les
aules no usades es retornaran i si hi ha nou rector/-a se li plantejarà la rebaixa del preu dels
espais.
El hall principal s’ha reformat en part per tenir un espai més social. El servei de neteja ha
canviat de concessionari, per part de la UAB.
Torn de paraules.


El professor Enric Marín confirma que el projecte Comtec és estratègic per al rectorat i
l’han posat com un exemple de la cultura de transformació de les biblioteques.

3)
Aprovació si s’escau de la liquidació del pressupost de l’any 2019 (document 2)
S’adjunta document del mou model de distribució de centres i departaments.
S’ha fet una petita correcció a la pàgina 3 de la Proposta de liquidació 2019 a la Taula 1.3
Moviments del centre pressupostari C010500, a l’última casella de “diferència” en contes de
posar -384,039 ha de dir 0.
Torn de paraules.
 L’estudiant Roger Barcelona demana què suposa la despesa “audiovisual” i
“publicitat”.
 Fernando Morales explica que l’audiovisual està inclòs en la despesa d’UAB Campus
Media i que s’han fet compres audiovisuals per laboratoris a través de cànon. La
despesa del Corner Centre ha estat una decisió de l’equip.
S’aprova per majoria amb 1 abstenció.
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4)
Aprovació si s’escau de la proposta de distribució del pressupost de la Facultat per
l’any 2020 (document 3)
Torn de paraules:
 El professor Ricardo Carniel pregunta si la previsió d’ingressos és per al curs de 20-21 o
19-20. També pregunta d’on ve l’augment d’ajuda a les graduacions.
 L’administradora de centre Glòria Garcia comenta que només s’incloïa la graduació de
grau i ara s’inclouen també les de màster. El cànon és de 19-20 i repercuteix en el curs
següent.
 Raül Giró pregunta on es carreguen de les despeses de Comtec.
 Fernando Morales respon que els esforços ara en concentraran a infraestructures i el
“calaix” de despesa i ingressos es pot obrir més tard. Glòria Garcia afegeix que hi ha un
petit “calaix” als apartats de Mobiliari i Publicitat, que és per Comtec. A data de juliol
pot haver-hi moviment a les atribucions.
 L’estudiant Roger Barcelona indica que la despesa del Corner és molt alta comparant
amb l’ajut que reben les activitats dels estudiants.
S’aprova per assentiment.
5) Precs i preguntes
No n’hi ha



Ricardo Carniel recorda que el departament de Periodisme i CCCom. té pendent del
curs passat una discussió sobre el preu del lloguer o l’accés als espais de la Facultat.
El vicedegà Fernando Morales assumeix reprendre aquesta negociació sobre els espais.

Reunió via Teams, 13 de juliol de 2020

Carme Ferré Pavia
Secretària de la Facultat
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