
ACTA NÚM. 17 
 
Immaculada Vilardell Riera 
Glòria González Anadón 
Santiago Maspoch Andrés 
Romualdo Moreno Ruiz 
Reyes Pla Soler 
Armand Sánchez Bonastre 
Remo Suppi Boldrito 
 

A Bellaterra, a les 11.30 hores del dia 
31 d'octubre de 2007, es reuneixen, a la 
sala de Juntes del Rectorat i sota la 
presidència de la vicerectora 
d’Economia, doctora Immaculada 
Vilardell Riera, els membres de la 
Comissió d’Economia i d’Organització. 

 
Excusen la seva inassistència la senyora Carme Casablancas Segura i els 
senyors Angel Cebollada Frontera i Francesc Trillas Jané. No assisteixen els 
senyors Gustau Folch Elosua, Juan Manuel Gómiz Rodríguez, Rafael Grasa 
Hernández, Jordi Hernández Sánchez, Oriol Riera Arnaiz, Jordi Rosell Foxa i 
les senyores Maria Forteza González i Ana Ripoll Aracil. 
 
Assisteixen a la reunió, amb veu i sense vot la senyora Mireia Cendros 
Carreras, vicegerenta de l’àmbit d’Economia, el senyor Ángel Raul Castaño 
García, representant del Comitè del Personal Docent i Investigador i el senyor 
Joan Torregrosa Arús, representant de la Junta de Personal Docent i 
Investigador. Actua com a secretari el senyor Agustí Verde i Parera, lletrat del 
Gabinet Jurídic. 
 
L’ordre del dia és el següent: 
 
1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió. 
2. Informe de la vicerectora d’Economia. 
3. Informe del delegat del rector de Personal i de Relacions amb els Agents 

Socials. 
4. Informe de la situació econòmica de la UAB a setembre de 2007. 
5. Proposta de les Línies generals del Pressupost per a l'any 2008. 
6. Aprovació de les modificacions del Pressupost a 30 de setembre de 2007. 
7. Torn obert de paraules. 
 
 
1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió. 
 
Els assistents, per assentiment, acorden aprovar l’acta de la sessió que va 
tenir lloc el dia 19 de setembre de 2007. 
 
 
 
2. Informe de la vicerectora d’Economia. 
 
La doctora Immaculada Vilardell comenta, en primer lloc, que el Consell de 
Govern va decidir ajornar, fins a la reunió del proper dia 7 de novembre, 
l’aprovació del Pla Plurianual d’Inversions, en considerar que necessitava 
informació més detallada sobre les actuacions previstes. Amb aquesta finalitat, 
es va dur a terme una reunió informativa amb tots els membres del Consell de 



Govern, en la qual se’ls va facilitar informació addicional en el document que 
s’ha fet arribar també als membres de la Comissió d’Economia i d’Organització. 
La doctora Vilardell comenta que, en tot cas, s’han respectat els paràmetres de 
la proposta que es va aprovar en aquesta comissió, i s’hi han incorporat 
algunes precisions i detalls de tipus numèric en els diversos projectes previstos. 
De tota manera, aquest document addicional no ha de ser objecte d’aprovació 
formal, ja que es tracta de dades orientatives i guies d’execució. 
 
Els membres presents agraeixen a la vicerectora la informació addicional 
presentada, i consideren que aquesta hauria de ser l’actuació habitual per 
facilitar la presa de decisions. 
 
En resposta a alguns comentaris sobre el pla renovi, la vicerectora recorda als 
presents que en altres reunions d’aquesta Comissió ja es va comentar que 
l’Equip de Govern creia convenient alentir el procés de renovació de 
l’equipament informàtic, ja sigui reduint la subvenció o la periodicitat de les 
convocatòries. 
 
A continuació, la doctora Immaculada Vilardell explica alguns canvis en el 
transport intern a la UAB, amb la incorporació d’autobusos d’altres companyies, 
per millorar el servei i donar-li un abast més metropolità. En aquest mateix 
tema, la vicerectora explica que el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya presideix la Mesa de Mobilitat de la 
UAB. En aquests moments, la Mesa està fent una enquesta de la mobilitat 
interna de la UAB que complementarà les que s’han fet anteriorment i permetrà 
obtenir un  mapa més complet i elaborar un Pla de Mobilitat en compliment del 
que exigeix la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la Mobilitat. 
 
Seguidament, la doctora Immaculada Vilardell comenta el contingut del 
document que es reparteix entre els presents, referent al model de distribució 
del finançament de les universitats. La vicerectora explica que l’octubre de 
2006 el departament d’Universitats va acordar un pla de millora del finançament 
corrent de les universitats, de manera que fins al 2010 es preveien uns 
increments de recursos addicionals que, per al 2008 situaven el total en uns 
838 milions d’euros. De l’increment anual previst se’n reservava una part que 
es vinculava al compliment de determinats objectius fixats en el contracte-
programa; per al 2007 aquesta reserva era de 17 milions d’euros. Com que 
l’any 2007 no es va subscriure un nou contracte-programa i, per tant, no va ser 
possible establir els objectius lligats a la reserva, la Generalitat de Catalunya va 
acordar repartir els recursos, sense justificació, en funció del pes de cada 
universitat en el sistema universitari català. Per a l’any 2008, es va acordar un 
fons global de 50,9 milions d’euros, lligat ja però a la consecució d’objectius, 
que, juntament amb d’altres previsions pressupostàries donaven un fons total 
d’uns 89 milions d’euros. Malgrat aquest compromís, la presentació dels 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2008 no inclou la 
reserva dels 50,9 milions d’euros, deixant a la transferència total prevista en 
794 milions d’euros, en lloc dels 838 inicialment previstos. 
 
La doctora Immaculada Vilardell comenta que aquesta situació és especialment 
preocupant, perquè implica que la UAB deixarà de percebre l’any 2008 uns 11 



milions d’euros, la qual cosa desfà absolutament totes les previsions 
pressupostàries. La vicerectora recorda als presents que el pressupost de 2007 
es va aprovar amb una previsió de dèficit de 4,6 milions d’euros, i amb un 
compromís davant el Consell Social, de cara al pressupost de 2008, d’assolir 
un equilibri pressupostari que, amb aquesta situació, és totalment impossible. 
Las vicerectora opina, però, que la gravetat de l’assumpte acabarà reconduint 
la situació necessàriament. 
 
Tots els membres presents mostren la seva preocupació per la situació 
exposada i mostren el seu suport a l’Equip de Govern perquè es faci un 
plantejament rigorós i inflexible, exigint a la Generalitat el compliment dels 
compromisos adquirits. 
 
 
 
3. Informe del delegat del rector de Personal i de Relacions amb els Agents 
Socials. 
 
El doctor Armand Sánchez comenta, en primer lloc, que pròximament es 
presentarà una proposta relacionada amb diverses qüestions derivades del 
conveni col·lectiu del personal docent i investigador, i que fan referència, entre 
d’altres qüestions, a la situació del professorat associat inadequat, d’acord amb 
el mandat recollit en el propi conveni de posar fi a aquestes situacions en el 
termini màxim de dos anys a comptar des de la signatura del conveni. En 
aquest sentit, el delegat explica que ja s’han començat a adoptar mesures que, 
de moment, impedeixen l’increment d’aquests tipus de contractacions. 
Paral·lelament, es començarà a tractar en profunditat la situació del col·lectiu 
d’associats contractats per a cobrir substitucions. 
 
A continuació, el doctor Armand Sánchez explica que l’entrada en vigor del 
Reial Decret sobre acreditació per a l’accés a cossos docents universitaris 
haurà de portar a la probable reedició, adaptada, del darrer programa de 
promoció a càtedres. Tot i que no podem saber encara com es desenvoluparan 
les acreditacions, podem preveure raonablement una certa dificultat per 
assumir totes les dotacions del personal que resulti acreditat com a catedràtic 
d’universitat, més encara si tenim en compte que el sistema d’acreditacions és 
tant per al personal funcionari com per al laboral. Així, doncs, caldrà negociar 
amb la Junta de Personal Docent i Investigador i, si escau, amb el Comitè 
d’Empresa del PDI, per establir uns criteris homogenis en els processos interns 
de promoció. 
 
Pel que fa al Personal d’Administració i Serveis, el doctor Armand Sánchez 
explica que el nou conveni col·lectiu ja ha quedat tancat i se signarà 
properament. Això implicarà la posada en marxa de certes mesures 
econòmiques i retributives addicionals, actuacions respecte al personal de 
capítol VI i altres qüestions. 
 
Seguidament, el doctor Armand Sánchez explica la situació del conflicte amb el 
personal dels Serveis d’Informàtica Distribuïda (SID), per demandes 
relacionades amb el reconeixement i el canvi de categoria laboral. El delegat 



explica que el punt central de discrepància es troba en la demanda, per a tot el 
personal dels SID, de passar del grup laboral III al grup II. La postura de l’Equip 
de Govern passa per l’anàlisi concreta de cada SID, i la promoció de diverses 
places de grup III a grup II, perquè la promoció global implicaria un cost de més 
de 140.000 euros, inviable per a la UAB. Hi ha també una proposta de carrera 
professional que permetria, en alguns casos, modificacions en complements 
salarials. En el cas de no assolir un acord en la reunió prevista per al proper 
dilluns, el Comitè d’Empresa ha anunciat una jornada de vaga, respecte de la 
qual ja ha tramitat el preavís corresponent. Per altra banda, el doctor Armand 
Sánchez recorda el contingut de l’Acord Marc de 2004, vigent fins a 1 de 
desembre de 2007, moment a partir del qual serà l’adequat per plantejar 
aquesta i d’altres qüestions. 
 
Alguns dels presents mostren la seva preocupació pel fet de no disposar del 
suport necessari en el cas que la jornada de vaga es dugui a terme, i pregunten 
quins serveis mínims quedaran fixats. 
 
El doctor Armand Sánchez respon que, d’acord amb l’acte de conciliació, 
l’autoritat laboral ha considerat que la situació no exigeix l’establiment de 
serveis mínims. De tota manera, hi ha prevista una reunió amb les 
administradores de centre per tractar aquesta qüestió. 
 
 
 
4. Informe de la situació econòmica de la UAB a setembre de 2007. 
 
La doctora Immaculada Vilardell comenta el contingut del document que s’ha 
fet arribar als membres de la Comissió, i explica,en primer lloc, que les xifres 
mostren una dependència creixent del finançament públic al llarg dels darrers 
anys, procedent principalment de la Generalitat de Catalunya (al voltant del 
80%). 
 
Pel que fa a l’estructura pressupostària de la UAB, la vicerectora explica que 
més del 60% correspon al capítol de personal. En aquest sentit, la subvenció 
de la Generalitat de Catalunya no cobreix la totalitat de les despeses de 
personal: així el 2003 cobria el 87,5% i en el pressupost de 2006 la cobertura 
es va situar en el 91,2%. 
 
La situació descrita ha portat a que entre 1999 i 2006 s’hagi acumulat un dèficit 
de 22,3 milions d’euros. Analitzant les causes concretes d’aquesta situació, 
podem esmentar, entre d’altres, les següents: 
 
- Finançament insuficient al llarg 
d’aquests anys       8,2 M€ 
 
- Acord Marc i desviacions en 
les despeses de personal      7,4 M€ 
 
- Desviacions en els ingressos per matrícula   0,5 M€ 
 



- Anualitats de les convocatòries 
de parcs científics       1,4 M€ 
 
- Desviacions en la gestió      2,7 M€ 
 
- Altres        2,1 M€ 
 
 
A més, durant els exercicis 2002 i 2003 no es va aplicar el 100% del model de 
distribució del finançament, la qual cosa va portar a que la UAB deixés de rebre 
uns 8,2 milions d’euros més. 
 
Tot i que actualment el problema històric del subfinançament de la UAB va 
quedar resolt amb l’aplicació íntegra del model de distribució del finançament, 
cal fer l’esforç d’aconseguir més finançament del sector privat. 
 
 
 
5. Proposta de les Línies generals del Pressupost per a l’any 2008. 
 
La doctora Immaculada Vilardell comenta el contingut del document que s’ha 
enviat als membres de la Comissió, i recorda el procediment d’aprovació previst 
a la LUC i als Estatuts de la UAB, que inclou la intervenció de la Comissió 
d’Economia i d’Organització, del Consell de Govern i del Consell Social. 
 
El document partia d’una previsió d’un increment del 10’95% dels recursos, que 
ha quedat en entredit amb la situació exposada en l’informe de la vicerectora 
sobre els 50,9 milions d’euros no inclosos, de moment, en el projecte de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2008. 
 
En relació amb els ingressos, la vicerectora explica que el document es 
fonamenta en el principi de la prudència en la pressupostació dels ingressos de 
matrícula, l’única via de possible increment dels ingressos. En aquest sentit, hi 
ha un possible increment en el preu dels crèdits dels màsters, que tenen un 
elevat cost. Una altra possibilitat és l’increment dels preus públics en el grau i el 
postgrau als estudiants estrangers no comunitaris i no residents, tal com 
permet el Decret de Taxes i Preus Públics de la Generalitat de Catalunya. 
 
Per altra banda, el document recull els grans objectius d’actuació respecte del 
Pla d’Inversions Universitàries, així com una proposta de pràctica congelació de 
les despeses de funcionament. 
 
La vicerectora anuncia que en la propera reunió de la Comissió d’Economia i 
d’Organització es presentaran a debat i aprovació, si escau, el projecte de 
pressupost. 
 
El doctor Joan Torregrosa opina que les noves mesures de Capítol I no 
reflecteixen adequadament la relació entre el número de personal 
d’administració i serveis i de personal docent i investigador, que actualment és 
d’1 a 2. 



La doctora Immaculada Vilardell respon que el document recull només la part 
proporcional de les noves contractacions de setembre a desembre, i no el cost 
anual; perquè la incorporació del professorat es concentra en períodes 
específics (principalment setembre i octubre), i no així pel que fa al PAS. A 
més, l’aplicació de les noves mesures del PAS s’han endarrerit bastant i s’han 
acumulat darrerament, i d’aquí aquesta sensació de desequilibri que no és real. 
 
El doctor Santiago Maspoch es mostra contrari a la proposta d’increment de 
preus per als estudiants no comunitaris, i opina que, en tot cas, hauria de ser 
sensiblement inferior al màxim permès pel decret de Taxes i Preus Públics i 
aplicar-se, almenys, a dos anys vista. 
 
Per altra banda, el doctor Maspoch mostra la seva preocupació per l’exclusió 
de determinades despeses d’entre les justificables en els projectes 
d’investigació, i demana si hi ha prevista alguna actuació o recomanació en 
aquest sentit. 
 
La doctora Immaculada Vilardell respon que des de l’àmbit d’economia i també 
d’investigació s’està treballant per oferir el màxim de suport als investigadors. 
 
Quant als preus per a estrangers no comunitaris i no residents, la vicerectora 
es mostra d’acord en limitar els increments de preus, i així s’especificarà en el 
document que s’elevarà al Consell de Govern. 
 
La Comissió d’Economia i d’Organització, per assentiment, acorda aprovar la 
proposta de Línies generals del pressupost de l’any 2008, i elevar la 
proposta al Consell de Govern. 
 
 
 
6. Aprovació de les modificacions del Pressupost a 30 de setembre de 2007. 
 
La senyora Mireia Cendrós comenta el contingut del document que es reparteix 
entre els assistents, i recorda el procediment habitual de modificació 
pressupostària en aquesta capítols i conceptes de competència de la Comissió 
d’Economia i d’Organització. 
 
En aquest cas, però,la senyora Mireia Cendrós vol fer esment especial de 
l’increment de l’Article 3 (préstecs i crèdits) en 380.000 euros, que són 
conseqüència de la sanció que el Ministeri d’Hisenda ha imposat a la UAB per 
l’ajornament en el pagament de l’IRPF. La vicegerent explica que, des de fa 
uns quants anys, hi havia un acord tàcit amb el Ministeri en virtut del qual el 
retard en el pagament de les quotes de l’IRPF generava un requeriment del 
Ministeri que posteriorment era degudament atès per la UAB. Aquest procés 
permetia el pagament més tard de l’inicialment previst sense generar 
penalització per la UAB. El sistema actualment s’ha modificat i en aquests 
moments el període del requeriment també genera interessos de demora. 
 



La Comissió d’Economia i d’Organització, per assentiment, acorda aprovar les 
modificacions del pressupost a 30 de setembre de 2007, en els termes 
que resulten del document que s'adjunta com annex 1. 
 
 
 
7. Torn obert de paraules. 
 
Els membres de la Comissió no plantegen cap qüestió en aquest punt de 
l’ordre del dia. 
 
 
A les 15.35 hores, la presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, 
estenc aquesta acta. 
 
 
 
 
El secretari Vist i plau 
 La presidenta 
 


