
 
 
 

SÍNTESI DE JUNTA DE CENTRE DE 26 DE MARÇ DE 2021 

EN LA SESSIÓ DE 26 DE MARÇ LA JUNTA DE CENTRE HA APROVAT AMB EL NOMBRE 
DE VOTS NESSESARI TOTES LES PROPOSTES INCLOSES AL ORDRE DEL DIA. LA 
DOCUMENTACIÓ ES POT CONSULTAR AL DEGANAT PELS MEMBRES DE LA 
COMUNITAT UNIVERSITÀRIA. 

INFORMACIÓ: 

- S’han realitzat els exàmens de primer quadrimestre en situació de presencialitat. En 

general, hi ha hagut poques incidències en termes acadèmics. En relació als exàmens 

posposats per raons de Covid, es tramitaren un total de 338 sol·licituds de canvi 

d’examen, que corresponien a 59 estudiantes i estudiants i a 22 assignatures diferents. 

Únicament 19 de les sol·licituds eren per positiu de la pròpia persona sol·licitant i la resta 

per contacte estret amb persones afectades per Covid. 

- S’han fet mesures de concentració de CO2 i adquirit aparells de mesura. L’operació ha 

estat centralitzada i ha mostrat que la ventilació a les aules és òptima. També s’han 

adquirit aparells per a l’edifici departamental, que estan mostrant també bons resultats. 

- S’està treballant en la posada en marxa d’un estudi sobre la percepció i coneixement del 

campus, per part de les persones que l’habitem, i les possibles millores que es puguen 

proposar. 

- S’informa de la presentació del programa Forthem, d’iniciatives de mobilitat del 

consorci de què forma part la Universitat amb altres Universitats, per afavorir la 

mobilitat acadèmica entre elles. Es destaca com molt interessant per als estudiants el 

projecte de tutoria compartida. 

- S’aprova la liquidació de l’assignació pressupostària de l’exercici 2020 i la proposta de 

distribució de l’assignació pressupostària de 2021. S’adjunta documentació de 

l’assignació pressupostària de 2021.  

- S’aprova l’expressió d’interès i la proposta de composició de la Comissió per a 

l’elaboració del pla d’estudis (CEPE) del Màster Universitari en Societat Digital; també 

s’aprova la proposta de composició d’una comissió de treball per a la formalització de 

l’expressió d’interés d’un Màster Universitari de Treball Social Sanitari. 

Deganat 

ANNEX: ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2021 
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PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DE L’ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2021 

En cada exercici, la Facultat disposa de fons per al seu propi pressupost bàsicament a 
partir de l'assignació de la Universitat, que es completa amb el romanent de l'exercici 
anterior. Com a resultat de l’aplicació del nou model de distribució econòmica, aprovat en 
2020, l’assignació de la Universitat a la Facultat per a l’exercici 2021 és de 152.095,57 €, 
7675,80€ més que en l’exercici anterior. A aquest import s'afegeix el romanent de 
l'exercici 2019 (131.704,50€) que resulta, d’una banda, del ferm compromís amb 
moderació pressupostària de la nostra Facultat, i d’una altra, del descens de despeses 
en algunes partides a causa de la situació de confinament i de les mesures de teletreball. 
Val a dir que, tot i que en l’exercici 2020 s’han produït despeses a causa de la situació de 
pandèmia, s’hi ha pogut fer front amb escreix. Amb tot plegat, el pressupost disponible 
per a 2021 és de 283.800,07 €. A continuació passem a una exposició del repartiment 
pressupostari previst per a cadascun dels programes de despesa vigents per l'exercici 
anterior. 

En relació al capítol d’inversions (40.068€, 14,12% del pressupost), cal dir que ja s’està 
duent a terme l’electrificació de l’aulari nord, que es veurà acompanyada de l’adquisició 
de mobiliari nou que permetrà endollar ordinadors portàtils. Tot plegat s’assumeix 
directament a càrrec de pressupost centralitzat del vicerectorat d’economia i 
infraestructures, en coordinació amb la Facultat de Dret. Entre les inversions previstes a 
càrrec del pressupost del centre hi ha la compra d’ordinadors portàtils per a la docència 
d’informàtica, que es podran endollar gràcies al nou mobiliari. Per altra banda, es planteja, 
com a projecte, convertir dues de les aules de l’edifici departamental en una estructura 
d’aula gran divisible. A més, es compraran cadires de pala noves que està previst 
instal·lar a l’aula Madalen López Precioso i usar també, si cal,  a l’aulari nord. Es preveu 
una quantitat de 25.000€ (8,81% del total) per a conservació i reparació de béns. En el 
pressupost s’estima que 8.000€ (2,82%) correspondran al centre de cost Unitat de 
Campus de Tarongers aulari, que 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 el pressupost previst és de 15.000€ (5,29% del 
pressupost) destinat 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 complementàries, 
s’hi proposa una quantitat prevista de 15.000€ (5,29% del pressupost). Fins ara, el centre 
de cost incorporava els fons destinats a innovació educativa, en el marc del programa 
Innocentre, que conformaran un centre específic al qual es destinaran 9.000€ (3,17% del 
pressupost).  
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Es proposen 13.000€ (4,58% 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 9.000€ més.  

A l’apartat d’igualtat es preveu una despesa de 8.000€ (2,82%) per a costejar el mes 
contra la violència masclista, el concurs de cartells del mes per la igualtat o el programa 
d’activitats del març per la igualtat. Es mantenen 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 20.000€ 
(7,05% 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. S’inclou ací 
el suport a l’organització del congrés sobre la pràctica narrativa en Treball Social i el 
congrés estatal de Treball Social, congressos que quedaren pendents a causa de la 
pandèmia. Fins l’exercici anterior, les despeses relacionades amb el programa de 
doctorat s’incloïen en aquest centre de cost. En 2021 integraran un centre de cost 
específic amb un pressupost 10.000€ (3,52% del total) que es destinaran a les activitats 
del programa i a altres possibles iniciatives, com ajudes a la revisió de la traducció de 
capítols de tesis doctorals amb menció internacional.  

En l’apartat de pràctiques, es proposa pressupostar 8.000€ (2,82%), per a 
desplaçaments de coordinadors/es, jornades i activitats específiques de pràctiques. A 
més, s’inclouran ací les pràctiques curriculars remunerades per a estudiantat de grau que 
estaven incloses anteriorment en l’apartat de suport a estudiantat. Aquests fons han de 
facilitar que tinguen continuïtat les línies del treball iniciades en 2020 en Social·lab i que 
han de permetre la posada en marxa d’observatoris de recerca sobre ocupació, 
precarietat, immigració de l’estranger i població sense llar.  

Es preveuen 9000€, en concepte de despeses de biblioteca, que conformen un 3,17% 
del total del pressupost de la Facultat.  

Es proposa mantenir, en relació a 2020, el centre de cost de despeses generals 
(10.000€, 3,52% del total), telèfon (4.000€, 1,41%) i franqueig (1.500€, 0,53% del total).  

En el centre de cost específic per a retribució per tasques de gestió, es proposa un 
pressupost de 4.600€ (1,62% del total) corresponent a la secretaria tècnica de les revistes 
de la Facultat, la secretaria del programa de doctorat i la coordinació de social·lab. El 
pressupost inclou les quotes patronals corresponents i preveu l’eventual pagament d’un 
endarreriment de 1.000€ pendents de l’exercici, 2020, per a una de les figures. 

Es preveu destinar 30.000€ (10,57% 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. 
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El capítol de representació es manté en 5.000€ de pressupost (1,76% del total), mentre 
el de material d’oficina augmenta lleugerament en relació a l’exercici 2020, en què les 
despeses baixaren respecte a 2019, a causa del confinament. Així, queda em 17.000€ 
(5,99% del total). 

Finalment, quan als fons OS, de mobilitat, s'incorpora el romanent de l'exercici anterior 
(28.827,07€) i si es materialitzen en despesa constituirien el 10,16% del pressupost. 
S’estudiarà destinar la major part d’aquests fons a costejar el programa d’intercanvi amb 
UMASS Lowell, en cas que no puga ser cobert pel programa internacional. 
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   ASSIGNACIÓ 2021 A DISTRIBUIR           

  Assignació Consell Govern 2021  152.095,57 €         

  Romanent 2020  131.704,50 €         

  Total a distribuir  283.800,07 €         

CENTRE DE 
COST 

   PRESSUPOST 
2020 (amb 
augments) 

DESPESES C. 
Cost 2020 

%SOBRE TOTAL DESPESES 
Centres Cost. 

 PROPOSTA 
PRESSUPOST 

2021 

% PRESSUPOST  
TOTAL 

3310001  INVERSIONS  38.389,13  26.110,14  15,63%  40.068,40  14,12% 

3310017  REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE BÉNS    27.000,00  14.179,44  8,49%  25.000,00  8,81% 

3310013  U.C.T. DESPESES AULARI  8.000,00  395,55  0,24%  8.000,00  2,82% 

3310002  ACTIVITATS CULTURALS  15.197,00  3.649,59  2,18%  15.000,00  5,29% 

3310008  ACTIVITATS FORMAT. COMPLEMENT.  17.158,09  14.459,72  5,18%  15.000,00  5,29% 

3310019  INNOVACIÓ EDUCATIVA  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  9.000  3,17% 

3310004  SUPORT A ESTUDIANTAT  30.000,00  17.496,97  10,47%  13.000,00  4,58% 

3310018  IGUALTAT  8.750,00  8.743,16  1,58%  8.000,00  2,82% 

3310009  NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA  1.000,00  0  0,00%  1.000,00  0,40% 

3310003  INVESTIGACIÓ I PUBLICACIONS  26.195,32  17.285,97  10,35%  20.000,00  7,05% 

3310005  DOCTORAT  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  10.000  3,52% 

3310011  PRÀCTIQUES   1.000,00  278,71  0,17%  8.000,00  2,82% 

3310005  BIBLIOTECA  9.000,00  8.645,95  5,18%  9.000,00  3,17% 

3310006  DESPESES GENERALS      10.000,00  4.026,63  2,41%  10.000,00  3,52% 

3310007  TELÈFON  4.000,00  2.635,75  1,58%  4.000,00  1,41% 

3310015  FRANQUEIG  1.500,00  465,64  0,28%  1.500,00  0,53% 

3310010  RETRIBUCIÓ PER TASQUES GESTIÓ  4.000,00  2.463.07  1,47%  4.600,00  1,62% 

3310012  INFORMACIÓ I DIFUSIÓ  39.240,71  25.507,77  15,27%  30.000  10,57% 

3310014  REPRESENTACIÓ  5.000,00  1.799,52  1,08%  5.000,00  1,76% 

3310016  MATERIAL D' OFICINA    16.000,00  12.214,80  7,31%  17.000,00  5,99% 

3310021  FONS OS  33.942,91  5.115,90  3,06%  28.827,66  10,16% 

   TOTALS  298.774,82  167.070,39 €  99,26% (0,74% barrades)  283.800,07  100,00% 
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