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ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 

FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES 

 

Identificació de la sessió 

Data: 9 de març de 2020 

Lloc: sala de juntes de l'edifici Ramon Llull 

Caràcter: extraordinària 

Hora: 10 hores, en segona convocatòria 

 

Assistents 

Miquel Deyà, Isabel Escandell, Francisco Falero, Joana 

Maria Mestre, Catalina Monserrat, Joana Maria Petrus, 

Miquel Àngel Capellà, Josep Joan Estrany, Jaume Guiscafrè, 

Rubén Jarazo, Marc Nadal, Lluís Barceló, Antonio Bernat 

Vistarini, Lucrecia Burges, Manuel Calvo, Magdalena Cerdà, 

Nicolau Dols, Joan Lluís Llinàs, Maria Payeras, Fernando 

Rodríguez-Gallego, Noemí Sanz, Josep Servera, Jens Oliver 

Todt, Neus Aranda, Santiago Cereceda, Miriam Hernández, 

Jaime Juárez, Laura Ordóñez, Margalida Dols, Magdalena 

Font, Laura González. 

 

Excusen l’absència 

Teresa Adame, Maria Antònia Carbonero, Daniel Albero, 

Magdalena Brotons, Francesca Lladó, José Luis Luján, C. 

Mercè Picornell, José I. Prieto, Cristina Suárez, Daniel 

García Giménez. 

 

Ordre del dia: 

1. Informació i aprovació, si escau, del pressupost 
ordinari de la Facultat de l’any 2020. 
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Desenvolupament de la sessió 

1. Informació i aprovació, si escau, del pressupost 
ordinari de la Facultat de l’any 2020 
 
El degà presenta la proposta de pressupost, ordinari i de 

pràctiques, per a l’any 2020, especificant la incorporació 

de romanents de l’any 2019, les despeses ja efectuades 

(pendents de l’any 2019) i els imports reservats i gastats.  

 

INGRESSOS 
Pressupost ordinari 2020  28.623,5 € 
Incorporació de romanents 8.254,61 € 
Disponible 36.878,11 € 
Gastat 2.828,90 € 
Reservat 360 € 
DISPONIBLE  33.689,21 € 
 
 
PROPOSTA DE DESPESES 
1. Biblioteca  3.000 € 
2. Viatges i representació 2.000 € 
3. Infraestructures, despeses 
web i fons de contingència 

5.089,21 € 

4. Material d’oficina i 
copisteria 

2.000 € 

5. Ajuts complementaris a la 
docència (2n semestre del curs 
2019-20) 

6.800 € 

6. Ajuts complementaris a la 
docència (1r semestre del curs 
2020-21) 

6.800 € 

7. Ajuts a les iniciatives 
dels estudiants i a la 
inscripció d’alumnes a 
congressos (2n semestre del 
curs 2019-20) 

1.000 € 

8. Ajuts a les iniciatives 
dels estudiants i a la 
inscripció d’alumnes a 
congressos (1r semestre del 
curs 2020-21) 

1.000 € 

9. Activitats culturals no 
imputables a altres epígrafs 

2.000 € 

10. Ajuts per a mobilitat 
d’alumnes sortints (programes 
oficials nacionals o 
internacionals, curs 2019-20) 

3.000 € 

11. Ajuts per a l’acreditació 
C2 dels alumnes d’Anglès i B2 
dels alumnes d’altres estudis 

1.000 € 



 

 
 
PRESSUPOST DE PRÀCTIQUES 
Pressupost de pràctiques 2020 33.389,86 € 
Romanents teòrics 13.854,34 € 
Romanents incorporats a 28 de 
febrer 

1.277,80 € 

CONSIGNAT REAL A 28 DE 
FEBRER  

34.667,66 € 

Gastat 4.489,18 € 
Reservat 471,21 € 
DISPONIBLE 29.707,27 € 

 

El degà detalla l’objectiu i l’import de cada una de les 

partides proposades al pressupost ordinari. Del pressupost 

de pràctiques exposa la pèrdua de 12.000 euros dels 

romanents teòrics de l’any 2019, que han estat retirats per 

Gerència.  

 

El degà dona la paraula als presents, perquè puguin fer 

altres propostes de distribució del pressupost ordinari.  

El doctor Dols proposa reduir la partida 4, de material 

d’oficina i copisteria, de 2.000 a 500 euros, per ampliar 

la dotació dels ajuts a les iniciatives dels estudiants 

(partides 7 i 8) de 1.000 a 1.750 euros cada una. 

A petició del doctor Dols, el degà demana a 

l’administradora de centre que enviï una relació de 

despeses de material d'oficina i copisteria de l’any 2019 

als membres de la Junta.  

 

El degà indica que es procedirà a votacions successives.  

 

Primera votació: aprovació, si escau, de la proposta de 

redistribució de les partides 4, 7 i 8 presentada pel 

doctor Dols.  



 

Resultat de la votació: 5 vots sí, 16 vots no, 9 

abstencions. 

 

Segona votació: aprovació, si escau, de la proposta del 

pressupost ordinari de la Facultat de l’any 2020 presentada 

pel degà. 

El doctor Dols hi vota en contra. 

Resultat de la votació: 23 vots sí, 1 vot no, 6 

abstencions. 

 

S’aprova la proposta de pressupost ordinari de la Facultat 

de l’any 2020. 

 

I, no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la 

sessió. De totes les quals coses, com a secretària, don fe. 

 

 

Isabel Escandell  

Secretària de la Facultat de Filosofia i Lletres  

 


