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ACTA DE REUNIÓ 

 
 

 
OBJECTIU:  Reunió dels membres de la comissió de seguiment d’obres de l’edifici C 

 
    Data:  8/02/2012 

 
Lloc: Sala de Juntes – Edifici C 
 

 

 
Hora d’ inici: 12 

 
Hora final: 13 

 
Data redacció: 18/02/2012 

 
Data aprovació: pendent 

 
Participants: 
Jordi Barbé, degà de la Facultat de Biociències 
Jordi Bartrolí, degà de la Facultat de Ciències 
Francesc Pi, vicedegà de la Facultat de Ciències 
Josep Vendrell, vicedegà de la Facultat de Biociències 
Josep M. Lluch, director del Departament de Química 
Josep Oriol Oms, secretari del Departament de Geologia 
Pere Puig, director del Departament de Matemàtiques 
Ricard Marcos, director del Departament de Genètica i Microbiologia 
Santiago Suriñach, director del Departament de Física 
Rosario Fernández, coordinadora de la Unitat de Bioquímica de la Facultat de Biociències 
Enric Font, director d’Arquitectura i Logística 
Josep Boldú, cap de la Unitat d’Arquitectura i Urbanisme 
Xavier Ametller, tècnic d’Arquitectura i Urbanisme 
Anna Barragán, administradora de Ciències i de Biociències 
 
Excusen la seva assistència: 
Pilar Aluja, directora del BABVE 
 
 
No hi assisteixen: 
Francesc X. Avilés, director del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular 
Xavier Navarro, director del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia 

 
 

 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Propostes d’actuació 
2. Perspectives de futur de les inversions (PIU) 
3. Torn obert de paraules 

 
 
Documentació de treball:  
 

1. Proposta de la reforma a la torre C2, planta 4a 
2. Proposta de reformes als laboratoris C5/411 i C5/437 
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Abans de començar la reunió, el degà de la Facultat de Ciències, en Jordi Bartrolí, comenta que s’ha desconvocat la reunió 
formal, atesa la dimissió del vicerector de Política Econòmica i d’Organització, però que s’ha considerat convenient convocar els 
membres de la comissió, a excepció dels vicerectors, ja que és d’interès tractar les qüestions que s’indiquen a l’odre del dia. 
 
 

Propostes d’actuació 
 
En Xavier Ametller explica les dues propostes de reforma, la de la torre C2, planta 4a, i la dels laboratoris C5/411 i C5/437, que 
van ser sol·licitades pels deganats i que han estat valorades per la DAL. 
 
En Pep Vendrell comenta, respecte de la C2, que es podria estalviar algun import i en Francesc Pi diu el mateix en relació amb 
els laboratoris de la C5. 
 
En Jordi Bartrolí demana a l’Enric Font quan es podran executar ambdues reformes, a la qual cosa l’Enric respon que hi ha hagut 
més retallades al PIU de les inicialment previstes. En aquest sentit, comenta que dels 18M € previstos per al 2012, finalment, la 
quantitat que es rebrà és d’1,4M €. Això vol dir que les obres que actualment estan en marxa, com per exemple l’ampliació de 
Veterinària, ja s’emporten aquest import. 
 
Així mateix, l’Enric Font comenta que estava previst que arribés una partida de 5M € del CEI, que finalment no arribarà per una 
manca d’entesa política entre les institucions. És amb aquesta partida que s’esperava poder fer actuacions com les que ens 
ocupen. També comenta que si hi hagués vicerector d’Economia a la millor ho podríem fer, ja que sempre tenen un petit fons de 
maniobra per poder fer petites actuacions. En aquest sentit, en Josep M. Lluch comenta que sí que en tenim responsable 
d’economia, ja que la rectora ha decidit assumir aquesta responsabilitat.  
 
El Jordi Barbé pregunta si l’obra de Veterinària no anava a càrrec d’una altra partida, a la qual cosa l’Enric Font diu que sí, però 
que finalment ha estat com una addenda al PIU. A més, diu que també s’ha retallat molt el pressupost de manteniment, cosa que 
voldrà dir retallar serveis. Comenta que ara no es tenen aquests 80.000 € que puja el cost d’aquestes dues reformes i demana als 
degans si han destinat romanents al cofinançament d’aquestes reformes, ja que la vicegerent d’Economia li ha comentat que 
s’autoritzarà la incorporació d’aquests al 2012, per la qual cosa es podrien començar a fer. 
 
Pel que fa a la qüestió dels romanents, en Pep Vendrell comenta que atès que ja no surt la convocatòria de laboratoris docents i 
que s’ha reduït considerablement el pressupost de funcionament, la facultat necessita destinar aquests romanents a docència. 
 
En Jordi Bartrolí comenta, pel que fa la reforma dels laboratoris de la C5, que s’haurien de començar i acabar entre la finalització 
de les pràctiques, al mes de juny i l’inici del nou curs, a mitjans de setembre. No és el cas de la reforma de la C2, ja que no hi ha 
docència. En aquest sentit, en Josep Boldú comenta que hem de tenir present que per a les vitrines de gasos s’ha de fer concurs, 
atesa la quantia econòmica, i que el termini d’aquest procediment són tres mesos. 
 
També comenta en Jordi Bartrolí que tenien el compromís verbal del vicerector Gómez Pallarés, a la qual cosa l’Enric Font respon 
que si haguessin arribat els 5M € no hi hauria cap problema per executar aquestes reformes. 
 
En aquest sentit, en Josep M. Lluch torna a insistir que la rectora ha decidit que ella assumia les funcions del vicerectorat de 
Política Econòmica i d’Organització. En aquest punt, l’Enric proposa que els degans enviïn una petició formal a la rectora, amb la 
qual cosa ambdós degans mostren el seu acord. 
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Perspectives de futur de les inversions (PIU) 
 
En Jordi Bartrolí, en nom dels dos centres, vol deixar de manifest la voluntat que en el moment en què es pugui es reprendrà el 
calendari d’actuacions prioritzades acordat a la darrera reunió de la comissió, al març de 2010 (s’annexa aquest calendari). 
 
L’Enric Font diu que si finalment arribessin els 5M € del CEI es podrien fer algunes actuacions més. També comenta que pel que 
fa al 2013 no se sap res, però que a la UAB li serà molt difícil sobreviure sense el PIU, perquè el campus és una ciutat que s’ha 
de mantenir i que per això, possiblement, s’haurà de generar algun dèficit. Així mateix, comenta que encara que al 2013 també 
tinguem pocs recursos al no estar “hipotecats” per obres en marxa, atès que al 2012 no s’haurà començat cap de nova, tindrem 
més marge. La quantitat que s’espera tant per al 2013 com per al 2014 és d’uns 7M €. 
 
En Josep M. Lluch comenta que l’esperança de tenir un PIU “normal” es preveu per al 2015, per tant, la comissió hauria d’acordar 
que el moment que es pugui per disponibilitat econòmica, es reprengui el calendari pactat, ja que molts dels membres de la 
comissió possiblement en aquesta data no estaran exercint els càrrecs acadèmics que tenen en aquests moments. Tots els 
membres es mostren d’acord amb aquesta proposta (s’annexa un nou calendari en aquests termes). 
 
En aquest sentit, en Jordi Barbé comenta que des de la DAL s’hauria de fer una relació de les actuacions previstes per ordre de 
prioritat, en els termes que es varen acordar a la reunió de la comissió de març de 2010. 
 
El Santiago Suriñach recorda el compromís pendent que té la Facultat de Ciències de reubicar 170 m2 del Departament de Física, 
que se n’ha parlat, però que encara està pendent de formalitzar per escrit. També comenta que ara seria el moment de tancar 
aquesta qüestió, ja que s’alliberaran espais pròximament. El Jordi Bartrolí li respon que es podrà fer quan marxi l’IEEC, però que 
s’està endarrerint, a la qual cosa l’Enric Font li respon que està previst que sigui dintre de 3 – 4 mesos. Aquesta petició del 
Departament de Física quedarà recollida en un annex a aquesta acta, en el qual es recollirà tant la situació actual com les 
propostes de canvi que hi ha hagut a data d’avui. 
 
Finalment, en Francesc Pi demana saber si ja se sap en quines condicions deixarà lliure l’espai l’IEEC quan marxi i el Josep 
Boldú li respon que encara no s’ha fet cap contacte i l’Enric Font afegeix que ho està negociant el vicerector Carles Jaime amb el 
Jordi Ysern. 
 
 
 
Torn obert de paraules 
 
Atès que els membres de la comissió no plantegen cap qüestió més, es dóna per finalitzada la reunió a les 13 hores. 


