Acta de la Comissió d’Economia
del 8 d’octubre de 2018
Assisteixen a la comissió: Enric Marín, Glòria Garcia, José Vicente Rabadán, Luis Fernando Morales,
Pedro Molina, Pierre Caufapè, Trinidad Exposito.
S’excusen: Ana Ullod, José Maria Perceval, Maria Machuca, Maribel Fernández i Miguel Ángel
Martín.

ORDRE DEL DIA

1.

Aprovació si s’escau de l’acta de la sessió anterior

2.

Informe del vicedegà

3.

Nou model de distribució de centres i departaments de la UAB

4.
Resolució de la Convocatòria per a l’adquisició i renovació d’equipament de laboratoris i
altres espais docents especialitzats per a l’any 2018.
5.

Convocatòria Inversions docents 2018

6.

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. Explica la situació i novetats de la redacció integrada pel que fa a
material, instal∙lacions i la dotació de continguts i alumnes per a la programació de UAB Campus
Media. Explica les renovacions del bar i de les oficines dels informàtics i també del canvi cap al
software lliure a la facultat. S’obre un torn de preguntes.
La Trini Expósito fa dues preguntes: si s’ha pensat qui donarà servei des del PAS a UAB Campus
Media i per què no s’ha abordat la climatització de l’espai del bar, que és una reclamació històrica.
El vicedegà explica que el suport encara no està definit, que s’està estudiant i que dependrà de quin
ús i planificació es farà de l’ús de la redacció integrada.
3.

Nou model de distribució de centres i departaments de la UAB.

El vicedegà explica les quantitats que li toquen a la universitat. Davant de l’augment d’ingressos de
la Facultat i dels departament, la proposta del Deganat és que l’aportació dels departaments a la

Facultat fos la mateixa que l’any anterior en quantitats absolutes i el curs vinent ja s’estudiarà una
nova redistribució del pressupost. També pel que fa a la biblioteca, es proposa que enguany es
conservi la quantitat absoluta d’aportació la biblioteca que el curs anterior, tot i haver augmentat els
diners rebuts per part de la facultat per donar suport a les despeses d’UAB Campus Media.
Trini Expósito demana una aportació extra als departaments per dur a terme accions o obres per
fomentar l’estalvi energètic, per exemple.
Glòria García explica que els departaments han augmentat l’aportació a les graduacions.
Vicenç Rabadán explica que l’acord de la distribució del pressupost és del 2008 i que el nou model
hauria de tenir en compte altres paràmetres més enllà dels crèdits matriculats, tenint en compte
que l’ingrés als departaments del canon de postgrau caurà.
Anna Fajula pregunta com és decideix el percentatge que li toca a cada facultat del repartiment del
pressupost de la UAB.
Se li explica que el nou model és la suma de diferents factors que són nous i que per això caldrà fer
un nou model dins la facultat que reflecteixi aquests nous factors.
Vicenç Rabadán manifesta la seva crítica perquè part d’aquests factors que calculen la nova
redistribució dels pressupost UAB entre departaments i facultats són merament quantitatius com els
trams docents autonòmics o les enquestes d’estudiants i més tenint en compte que la nostra
facultat té molts professors associats.
4.
Resolució de la Convocatòria per a l’adquisició i renovació d’equipament de laboratoris i
altres espais docents especialitzats per a l’any 2018. Informa el vicedegà que s’han atorgat aquestes
ajudes i que s’han pogut comprar trípodes i òptiques per al plató 3 a banda que s’han aconseguit a
preu més reduït perquè s’ha pogut demanar més pressupostos a altres proveïdors.
5.

Convocatòria Inversions docents 2018

El vicedegà informa que es va decidir aprofitar la convocatòria per demanar els ordinadors de la
redacció integrada.
6.

Precs i preguntes

No n’hi ha.

El secretari de la Facultat de Ciències de la Comunicació, Carles Llorens Maluquer.

Bellaterra, 8 d’octubre de 2018
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