Estructura i àmbit d’actuació de la Comissió
Econòmica i d’Infraestructures (CEI)

(Proposta aprovada en reunió de la Comissió Permanent el 7 d’abril de 2017 per a portar a la
Junta d’Escola de l’EEBE)
(Aprovada en reunió de la Junta d’Escola el 28 d’abril de 2017)

Barcelona, 30 de març de 2017
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1

Comissió Econòmica i d’Infraestructures (CEI)

La Comissió d’Economia i d’Infraestructures és una comissió consultiva, creada per la Junta
d’Escola d’acord amb l’article 6.1 del Reglament d'organització i funcionament del centre, a
proposta del Director. L’àmbit de la qual és la gestió econòmica associada del Centre i la gestió
de recursos i infraestructures del Centre.

1.1

1.2

Composició de la CEI


El/la Director/a, o en qui delegui de l’Equip Directiu, que la presideix



El/la Sotsdirector/a responsable de la gestió de les Infraestructures i Recursos de l’EEBE



El/la Cap de la UTGCDB



Tres representant del PDI-A, membre electe de la Junta d’Escola, elegit pel PDI-A
membre de la Junta



Un representant del PDI-B, membre electe de la Junta d’Escola, elegit pel PDI-B membre
de la Junta



Un representant del PAS, membre electe de la Junta d’Escola, elegit pel PAS membre de
la Junta



Dos representants del l’estudiantat, designat per la delegació d’estudiants



El/la Cap de Serveis de Tallers i Laboratoris de la UTGCDB



El/la Cap de Serveis TIC de la UTGCDB



El/la Cap de la Unitat de Recursos i Serveis, que actuarà com a secretari/a



El/la Cap de la Unitat de Manteniment

Funcions de la CEI

a) Elaborar una proposta de pressupost anual de l’escola.
b) Planificar les necessitats d’assignació de recursos i adequació d’infraestructures associades a
la qualitat de la formació.
c) Proposar criteris per la gestió del pressupost (tancament de comptes i distribució).
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d) Proposar criteris per la gestió dels espais (sales, aules, laboratoris, despatxos i edificis).
e) Informar sobre l’ús i rendiment dels recursos, equipaments, espais i infraestructures del
Centre
f) Valorar noves necessitats en funció de canvis estructurals en les activitats docents i de
recerca del Centre.
g) Avaluar propostes sobre necessitats d’inversions, serveis, espais, infraestructures i pla
d’equipaments docents del Centre i de la Biblioteca del Campus Diagonal-Besós, i donar
pautes i recomanacions per atendre-les.
h) Altres funcions pròpies del seu àmbit d’actuació que li assignin la Junta de l’Escola i la
Comissió Permanent.

1.3

Mandat i Renovació de la CEI

Els membres electius de la Comissió es renoven quan es renoven els membres electius de la
Junta, tret de l’estudiantat que es renovarà anualment.
Comissió Econòmica i d’Infraestructures es reuneix com a mínim 2 cops l'any.

1.4

Funcionament

S’aplicarà el règim de funcionament dels òrgans col·legiats previst a l’Article 6, l’Article 7, l’Article
8 i l’Article 9 del reglament d’organització i funcionament de l’EEBE, llevat que s’indiqui una altra
cosa.
El/la President/a de la comissió pot invitar a les sessions a les persones que consideri oportunes
(amb veu però sense vot) segons el tema que es tracti a la sessió.
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