SÍNTESI DE JUNTA DE CENTRE DE 25 DE MAIG DE 2020
EN LA SESSIÓ DE 25 DE MAIG LA JUNTA DE CENTRE CELEBRADA A DISTÀNCIA, HA
APROVAT AMB EL NOMBRE DE VOTS NECESARI TOTES LES PROPOSTES INCLOSES
A L'ORDRE DEL DIA. LA DOCUMENTACIÓ ES POT CONSULTAR AL DEGANAT PELS
MEMBRES DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA.
INFORMACIÓ:

- S’aprova la liquidació de l’assignació pressupostària de l’exercici 2019 i de la
distribució de l’assignació de 2020. S’adjunta documentació de l’assignació
pressupostària de 2020 (veure Annex).

- S’informa que s’han aprovat a les CATs corresponents els horaris del curs 20202021.

- Sobre el curs 2020-2021 es treballarà per a primer quadrimestre i assignatures
anuals, un document sobre docència semipresencial, en un grup de treball amb
representació de cada campus. Es modularà la presencialitat segons les
assignatures, tot i que cada assignatura hauria de tenir un mínim de presencialitat.
Haurà de ser aplicable a l'OCA i els horaris previstos, perquè no hi haurà recursos
docents afegits. Caldrà optimitzar les ferramentes de treball disponibles. Caldrà
plasmar en la guia docent el model. Important diferenciar tipus de matèries que
poden requerir diferent presencialitat i recursos tecnològics. Cal tenir present,
també, quins són els recursos en ordinadors i càmeres, per exemple, per a impartir
docència des del despatx.

Per ara, es preveu que les pràctiques siguen presencials, fins i tot en primer
quadrimestre. Depèn que el centre de pràctiques puga garantir distància social i
mesures preventives, que és el que s'aplicarà en el cas de la docència semipresencial
en la pròpia universitat.
Deganat

ANNEX: ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2020

PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DE L’ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2020
Els fons de la Facultat provenen majoritàriament de l'assignació de la Universitat, que es
completa amb el romanent de l'exercici anterior. Com a consideració general, cal plantejar
que la Universitat ha estat treballant en un nou model de distribució econòmica que deixa
l'assignació per enguany en la mateixa xifra que la del curs passat. En l'actual fase de
discussió i disseny del model, s'ha hagut d'incorporar una clàusula de garantia per a
mantenir l'assignació, ja que li haurien correspost a la Facultat de Ciències Socials
1778,18€ menys. En aquest sentit, es garanteix la continuïtat del pressupost, però queda
limitada qualsevol opció d'increment, ja que si es pogués donar, caldria cobrir la clàusula.
Per tant, l’assignació de la Universitat a la Facultat és la mateixa dels darrer exercici
(144.419,77€).
A l'import assenyalat s'afegeix el romanent de l'exercici 2019 (103.596,73), resultat del
ferm compromís amb la moderació pressupostària de la nostra Facultat, que permet
afrontar programes de despesa que no depenen exclusivament de l’assignació provinent
de la Universitat. Ambdues vies sumen un total de 248.016,50 €.
També com a consideració general cal tenir present que la situació ocasionada per la crisi
del COVID19 tindrà una repercussió en les despeses, difícil de tenir en compte. És
previsible que l'aturada d'activitat presencial es reflectisca en una caiguda del 50% en les
despeses d'activitats formatives i d'innovació i del capítol d'activitats culturals i de difusió
i algunes despeses també es reduirien, com és el cas de les que deriven dels actes de
graduació. Així mateix, és possible que disminuïsquen les despeses de material d'oficina,
però en canvi augmenten un poc les de telèfon. En general és possible que el balanç
represente un augment del romanent que pot ser interessant de cara a una altra qüestió
previsible: la caiguda d'ingressos per a l'exercici 2021 i possiblement per als posteriors.
En aquest sentit, el compromís amb la moderació pressupostària adquirirà un valor
especialment significatiu.
Fetes aquestes consideracions, passem a una exposició que seguirà els programes de
despesa vigents per l'exercici anterior.
En el capítol d’inversions (32.000€, 12,90% del pressupost) segueix pendent
l’electrificació de l’aulari nord, que si té lloc permetrà que se seguisquen realitzant
intervencions per a que es puguen endollar ordinadors portàtils, al que s'afegiran altres
despeses de mobiliari, infraestructures i material inventariable, que puguen sorgir. Es
preveu una quantitat de 26.000€ (10,48% del total) per a conservació i reparació de
béns. Aquest import inclou inversions relacionades amb la prevenció front el COVID19
(per exemple, adquisició i instal·lació de mampares). En el pressupost s’estima que 8000€
(3,23%) correspondran al centre de cost Unitat de Campus de Tarongers aulari, que
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recull la imputació centralitzada a la Facultat per part de la Unitat de Campus i que es
destina directament a infraestructures dels aularis.
En el capítol d'activitats culturals estimem un pressupost de 15.000€ (6,05% del
pressupost) per a conferències, taules rodones, tallers, exposicions i representacions que
conformen l’oferta transversal del Centre que aprova la Comissió d’Activitats culturals. Un
pressupost lleugerament inferior al d'anualitats anteriors, en previsió de menor despesa
a causa del COVID19. Quant a activitats formatives i complementàries, s’hi proposa
una quantitat prevista de 16.950€ (6,83% del pressupost).
Es proposen 22.000€ (8,47% del pressupost) per a suport a estudiantat, destinats a
despeses de funcionament de l’ADR i activitats que s’hi aproven. No s’ofereix
desglossament d’aquest import, però s’estima en un màxim de 4.000€. En segon lloc, es
proposa tornar a preveure un ajut a estudiantat per a participar en congressos i trobades
científiques, amb 4.000€ més. Finalment la resta del pressupost (14.000€) es destinaria
a pràctiques curriculars remunerades per a estudiantat que faria tasques a Social·lab,
suport a Cultura i igualtat, difusió de la Facultat (web i xarxes socials). El treball en
Social·lab pot anar orientat a recerca sobre l'impacte del COVID19. Alguns dels
programes no es posaren en marxa en l'exercici 2019, però s'espera fer-ho en el que
queda 2020 o, si no és possible, es traslladaria com a augment a exercici 2021.
A l’apartat d’igualtat es preveu una despesa de 8.000€ (3,23%), per a fer front a
programes com el mes contra la violència masclista, el concurs de cartells del mes de
març per la igualtat o el programa d’activitats d’aquest mes. Es mantindran 1.000€
(0,40%) per a iniciatives de normalització lingüística, vehiculades a través de la
Comissió d’igualtat i cultura de la Facultat, que assumeix també les competències en
matèria de política lingüística.
En el centre de cost “investigació i publicacions” es preveu una despesa de 25.500€
(10,28% del pressupost) destinada a l’edició anual de les revistes Arxius i Quaderns, a
programes de Social·lab i al suport a l’organització de congressos i jornades. L’import
inclou, en especial, l’organització del congrés sobre la pràctica narrativa en Treball Social,
el congrés estatal de treball social (per bé que se celebrarà en gener de 2021) i el congrés
de laboratoris en Ciències Socials. Aquest darrer està previst a gener de 2021, però es
preveu afrontar-ne algunes despeses per avançat.
En l’apartat de pràctiques, es proposa pressupostar 1.000€ (0,40%), per a
desplaçaments de coordinadors/es i jornades i activitats específiques de pràctiques.
Es preveuen 9000€, en concepte de despeses de biblioteca, que conformen un 3,63%
del total del pressupost de la Facultat.
Es proposa mantenir el centre de cost de despeses generals, en relació a 2019, de forma
que queda en 10.000€ (un 4,03% del total), que cal preveure puga ser important perquè
podria incloure despeses que es donen en relació al COVID19 com són la compra de gels
hidroalcohòlics i d'EPIs.
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La proposta de despeses de telèfon és de 5.000€ (2,02%) i la da franqueig és de 1.500€
(0,60% del total).
En el centre de cost específic per a retribució per tasques de gestió, es proposa un
pressupost de 4.000€ (1,61% del total) corresponent a tres figures que es preveu
percebran 1000€ anuals, cadascuna, i inclou les quotes patronals corresponents.
Es preveu destinar 34.940,71€ (14,09% del total) al centre de cost de informació i
difusió, per tal de continuar amb la difusió en les xarxes socials, el concurs de secundària
i per a costejar material promocional de les titulacions de la Facultat. Així mateix, es
consolida un augment de pressupost per al finançament de noves iniciatives de difusió
en secundària, cas que aquestes es puguen iniciar.
Quant als fons OS, de mobilitat, s'incorpora el romanent de l'exercici anterior (7.625,79€),
que si es materialitza en despesa constituiria el 3,07% del pressupost.
Finalment, 5.000€ (2,02%) correspondran a despeses de representació i 16.000€
(6,45%) a material d’oficina, menys que el curs anterior, en previsió de menor despesa
durant estat d'alarma per COVID19.
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ASSIGNACIÓ 2020 A DISTRIBUIR
Assignació Consell Govern 2020
Romanent 2019
Pendent liquidació
Total a distribuir
CENTRE DE
COST

144.419,77 €
103.596,73 €
248.016,50 €
PRESSUPOST
2019 (amb
augments)

DESPESES C.
Cost 2019

%SOBRE TOTAL DESPESES
Centres Cost.

PROPOSTA
PRESSUPOST
2020

% PRESSUPOST
TOTAL

3310001

INVERSIONS

43.467,13

26.353,70

12,46%

32.000,00

12,90%

3310017

REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE BÉNS

28.840,00

11.147,27

5,27%

27.000,00

10,89%

3310013

U.C.T. DESPESES AULARI

8.000,00

4.729,48

2,24%

8.000,00

3,23%

3310002

ACTIVITATS CULTURALS

18.400,00

15.600,04

7,38%

15.000,00

6,05%

3310008

ACTIVITATS FORMAT. COMPL. INNOV.

20.124,30

14.721,70

6,96%

16.950,00

6,83%

3310004

SUPORT A ESTUDIANTS/ES

23.000,00

11.595,27

5,48%

22.000,00

8,87%

3310018

IGUALTAT

8.000,00

7.926,27

3,75%

8.000,00

3,23%

3310009

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

1.000,00

458,77

0,22%

1.000,00

0,40%

3310003

INVESTIGACIÓ I PUBLICACIONS

29.149,34

19.818,45

9,37%

25.000,00

10,08%

3310011

PRÀCTIQUES

2.000,00

18,60

0,01%

1.000,00

0,40%

3310005

BIBLIOTECA

9.000,00

8.632,96

4,08%

9.000,00

3,63%

3310006

DESPESES GENERALS

10.000,00

4.162,29

1,97%

10.000,00

4,03%

3310007

TELÈFON

4.000,00

2.530,67

1,20%

4.000,00

1,61%

3310015

FRANQUEIG

2.000,00

1.520,81

0,72%

1.500,00

0,60%

3310010

RETRIBUCIÓ PER TASQUES GESTIÓ

3310012

INFORMACIÓ I DIFUSIÓ

3310014

REPRESENTACIÓ

3310016

4.243,00

3.882,57

1,84%

4.000,00

1,61%

60.392,63

52.641,14

24,89%

34.940,71

14,09%

9.000,00

4.948,97

2,34%

5.000,00

2,02%

FONS OS

12.361,32

4.735,53

2,24%

7.625,79

3,07%

MATERIAL D' OFICINA

22.055,53

16.037,96

7,58%

16.000,00

6,45%

322.455,81

218.859,08 €

96,62%

248.016,50

100,00%

TOTALS
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