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1.

Introducció

La present memòria té per objectiu reflectir el conjunt d’activitats que s’han
desenvolupat des del Centre Associat durant el curs acadèmic 2015-2016.
Durant aquest curs, s’ha volgut potenciar la imatge del Centre i per tant, s’han
portat a terme diverses activitats orientades en aquest sentit. En conseqüència,
s’ha institucionalitzat l’acte acadèmic d’obertura del curs en el qual es conviden,
a banda dels nostres estudiants i professors tutors del Centre, autoritats i
representants d’altres institucions que col·laboren amb la UNED. S’han
incrementat les jornades informatives i les intervencions als mitjans de
comunicació (ràdio i premsa escrita) per donar a conèixer els estudis i mitjans
de la UNED i en particular del nostre Centre Associat. S’ha millorat la nostra
pàgina web, dotant-la de més contingut i amb una informació més actualitzada
i a la vegada més transparent.
La memòria també reflecteix l’activitat dels nostres professors tutors, tant des
de la vessant de les tutories presencials com de la seva participació a les
activitats de campus i intercampus. Aquest curs s’ha organitzat la convocatòria
de 4 places de professors tutors, tant per consolidar la tasca d’alguns professors
tutors que venien assumint la docència d’algunes assignatures sense disposar
de vènia, com per incorporar altres professors tutors al Centre. S’han potenciat
les reunions amb els professors tutors per copsar i analitzar les millores que
calia implantar.
La memòria precisa el nombre dels estudiants que s’ha matriculat durant el
curs en estudis reglats, la distribució per facultats i per origen geogràfic, així
com un comparatiu amb l’any anterior i finalment facilita una relació dels
estudiants que han finalitzat els seus estudis.
Era important destacar que s’han modificat els horaris de les tutories del
Centre, concentrades en dos dies (dimarts i dimecres) així com precisar el
nombre d’assignatures i de tutories impartides i recordar el nombre d’exàmens
realitzats en el Centre. Com aspecte molt singular i característic del nostre
Centre, és imprescindible posar en relleu les proves presencials realitzades fora
del Centre, en particular al Centre Penitenciari d’Andorra, així com les proves
de selectivitat que s’han acollit.
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Des del Centre, s’han volgut potenciar les jornades d’acollida dels nous
estudiants i els cursos propis, molt orientats a dotar un màxim d’instruments
pedagògics als nostres estudiants per a què puguin reeixir en els seus estudis.
I, amb una clara vocació d’apropar-nos als ciutadans, s’han organitzat diferents
i variats cursos d’UNED Sènior i s’han organitzat jornades divulgatives amb
altres institucions públiques i privades.
Finalment, la memòria també fa un balanç dels serveis de llibreria i de la
biblioteca del Centre.

Memòria del curs 2015-2016

Página 4

2.

Actes Institucionals

Acte acadèmic d’obertura de curs
El 19 d’octubre va tenir lloc l’acte d’obertura del curs acadèmic 2015-2016.
L’acte va ser presidit pel Sr. Albert Batalla, Alcalde de la Seu d’Urgell i President
del Patronat. Després de la intervenció
del Director del Centre, el M.I. Sr.
Vicenç Mateu Zamora, Síndic General
del Principat d’Andorra, va impartir la
lliçó inaugural intitulada
“Petits
Estats i Especificitats”.
Es van lliurar els diplomes a
estudiants que han finalitzat els seus
estudis universitaris al nostre Centre.
Es van lliurar uns plaques de reconeixement per la tasca realitzada als
professors tutors del Centre jubilats
recentment, Sr. Guillem Enrech, Sra.
Sol Gasch i Sr. Joan Mingorance.
El Sr. Batalla va lliurar un obsequi de
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, al Sr.
Mingorance, exdirector del Centre
Associat, en agraïment per la tasca
desenvolupada, i en reconeixement al
seu copromís i a la seva dedicació al
Centre Associat durant 34 anys.
La Sra. Consuelo Velaz, Vicerectora d’estudiants de la UNED, va procedir a
l’obertura oficial del curs acadèmic 2015-2016.

Reunions institucionals
Durant el curs acadèmic s’han mantingut diferents reunions amb els
representants de les Entitats relacionades amb el Centre:
-

Sr. Miquel Nicolau, Rector de la Universitat d’Andorra, Sant Julià de
Lòria.
Sr. Jordi Guillamet, Director Institut d’Estudis Andorrans, 19 d’agost de
2015, Sant Julià de Lòria.
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Reunions de campus
Tots els Centres Associats de la UNED estan agrupats en cinc (5) Campus
territorials de la UNED. El nostre Centre Associat fa part del Campus nord-est.
Regularment, el director del campus nord-est convoca, sigui presencialment o
per videoconferència, reunions de campus que tenen per finalitat analitzar
problemes o aspectes que afecten als diferents Centres Associats del nostre
campus o de tots els campus.
Mitjançant videoconferència, el director del Centre Associat ha participat a les
reunions convocades per la direcció del campus nord-est, els dies 23 de
novembre de 2015, 23 de juny i 21 de setembre de 2016.

Visita del Rector Magnífic de la UNED

El 16 d’octubre de 2015, el Rector Magnífic de la
UNED, el Sr. D. Alejandro Tiana, va visitar el nostre
Centre Associat.
Durant aquesta visita, el director del Centre va tenir
l’ocasió d’exposar al nostre Rector l’organització i el
funcionament del nostre Centre Associat.
El Sr. Rector va destacar la funció que porten a
terme els Centre Associats i, en particular, va
encoratjar al Centre Associat de la Seu a seguir
treballant en apropar la universitat als Pirineus.
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3.

Professors Tutors

El Centre Associat ha disposat de vint-i–nou (29) Professors Tutors per impartir
les tutories presencials i virtuals.

Activitat presencial
Els Professors Tutors del Centre han desenvolupat la seva tasca com a docents,
atenen als estudiants, de manera personal o, fins i tot, individualitzada, en els
horaris establerts de tutories, de manera presencial a les Aules del Centre
Associat.
Els Professors Tutors que han impartit tutories en aquest curs acadèmic són:
-

Joan Lluís Ayala Díaz
Adela Caus Llorens
Mercè Cerqueda Casanovas
Alfons Clavera Arizti
Teresa Gasch Arias
Joan Guitart Grau
Gemma Guàrdia Carbonell
Marta Isern Nistal
Natalia Jiménez Gómez
Àngel Joval Roquet
Antoni Lalinde Picón
Pilar Marcuello Laguna
Elvira Marsino Viñoles
Anna Martí Pellicer
Joan Micó Ibáñez

-

Meritxell Mitjana Roca
Maria José Moreno Sirvent
Susana Nevado Gutiérrez
Josep Maria Pasques Prats
Ermengol Puig Tapies
Xavier Purroy Chicot
Julià Requena Cerdà
Carmen Ruiz Gonzalez
Javier Salazar Rincón
Isabel Sentis Meler
Montserrat Sinfreu Alrich
Xavier Sopena González
Joan Vandellós Clúa
Sonia Vicente Alós

Activitat de campus, intercampus i altres
Un determinat nombre de professors tutors del nostre Centre han impartit
tutories virtuals a estudiants que fan part del nostre Centre Associat però també
a estudiants d’altres Centres Associats. En concret, l’activitat acadèmica dels
nostres professors tutors en aquest camp ha estat la següent:
-

A nivell de campus:
o Alfons Clavera, amb l’assignatura Dret Administratiu I de la
Facultat de Dret
o Àngel Joval, amb l’assignatura Matemàtiques II de la Facultat de
Ciències Econòmiques i Empresarials
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Maria José Moreno, amb les assignatures Pedagogia de la
Socialització i Orientació i Intervenció Psicopedagògica de la
Facultat d’Educació
o Javier Salazar, amb l’assignatura Literatura Espanyola del Barroc,
de la Facultat de Filologia
A nivell d’intercampus:
o Àngel Joval, amb l’assignatura Càlcul de Probabilitats I de la
Facultat de Ciències
o Anna Martí, amb les assignatures Llengua estrangera: Llengua
Catalana I i Llengua estrangera: Llengua Catalana II de la Facultat
de Filologia
o María José Moreno, amb les assignatures L’educador social en
contextos sociolaborals i Diagnòstic i Educació dels més capaços de
la Facultat d’Educació
o Montse Sinfreu, amb les assignatures Diacronia i Tipologia de
l’Anglès i Traducció de textos generals i literaris, Anglès-espanyol
de la Facultat de Filologia
o Sònia Vicente, amb l’assignatura Mediació i orientació familiar de
la Facultat d’Educació
o

-

Des del Centre, la Professora Tutora Natàlia Jiménez ha donat suport als
estudiants d’assignatures de Pràctiques del Màster Universitari en Formació del
Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació
Professional i Ensenyament d’Idiomes.
La Professora Tutora María José Moreno ha participat en la IX Convocatòria de
Xarxes d’Investigació per a la Innovació Docent: Desenvolupament de Projectes
per a la millora de la Qualitat Docent en l’Espai Europeu, en qualitat de tutora
en el projecte “Aprenem a ser Educadors i Educadors Socials amb el Mètode del
Cas”.

Convocatòria de places de Professors Tutors
El nostre Centre ha convocat quatre (4) places de Professors Tutors a nivell
nacional en les àrees següents: dret administratiu, dret civil, antropologia i
llengua castellana.
Després del corresponent procés de selecció, s’han nomenat els Professors
Tutors següents:
-

Plaça 1: Dret Administratiu I, Anna Rosa Pèlach Roca
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-

Plaça 2: Dret Civil I: part general, persona i família, Antoni Lalinde Picón
Plaça 3: Antropologia social i cultural, Maria José Moreno Sirvent
Plaça 4: Llengua castellana, Julià Requena Cerdà

Cal precisar que dels 4 professors tutors esmentats, tres ja impartien les
corresponents assignatures (Antoni Lalinde, Maria José Moreno i Julià
Requena) i tenen la “Venia docendi” en altres assignatures i la quarta, Anna
Rosa Pèlach, és una tutora de nova incorporació que impartirà la seva
assignatura el proper curs. Aquesta última haurà de seguir una formació
específica (FIT) per obtenir la “Venia Docendi”. Aquesta formació proporciona la
informació i les eines pedagògiques necessàries per dur a terme la tutorització
dels estudiants en el marc actual.

Jornades d’acollida dels nous Professors Tutors
Aquestes jornades consisteixen a mantenir una reunió inicial amb l’Equip
directiu del Centre per informar-los dels serveis i funcionament del Centre
Associat i a la vegada de sessions personalitzades sobre les eines virtuals de la
UNED (plataforma aLF, web del Centre, correu del professor tutor, utilització de
les aules AVIP, entre altres).
Tanmateix, durant aquest curs no s’han organitzat cap d’aquestes jornades o
sessions tenint en compte que no s’ha incorporat cap nou professor tutor.

Reunions amb els Professors Tutors
Es va acordar portar a terme dues reunions, una al principi i l’altra al final de
cada curs acadèmic.
La primera reunió de data 30 de setembre del 2015 va tenir per objectiu exposar
les línies estratègiques de la nova direcció del Centre durant els propers cursos,
i concretament per informar dels canvis organitzatius i de millora del Centre
que es volien endegar.
La segona reunió de data 15 de juny del 2016 va tenir per finalitat fer un balanç
de l’activitat del curs acadèmic i analitzar les millores que calia impulsar pel
proper curs acadèmic.
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4.

Estudiants

Estudiants matriculats
Durant el curs acadèmic 2015-2016, s’han matriculat al nostre Centre, 311
estudiants en estudis reglats (graus, postgrau, curs d’accés i CUID).

Distribució dels estudiants per Facultats
Els estudiants es distribueixen:
-

-

Curs i Prova d’Accés Directe,
Graus:
o Facultat de Ciències,
7
o Facultat de Psicologia,
44
o Facultat d’Educació,
43
o Facultat de Filologia,
12
o Facultat de Cc. Econòmiques, 34
o Facultat de Dret,
24
o Facultat de Geografia i Història, 29
o ETS Enginyeria Industrial ,
1
o Facultat de Cc. Polítiques,
7
o Facultat de Filosofia,
10
o ETS Enginyeria Informàtica,
2
Màsters,
Centre Universitari d’Idiomes a Distància
Carreres en extinció,

52
213

18
22
6

Total de matrícules en les diferents carreres i estudis = 311.

Distribució per origen geogràfic
La distribució dels estudiants en funció de la regió/comarca de residència és:
-

Principat d’Andorra,
Alt Urgell,
Cerdanya,
Berguedà,
Altres indrets,
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Els estudiants englobats en altres indrets provenen especialment de la resta de
Catalunya, en especial de la zona dels Pallars, i de la resta d’Espanya, en
especial del País Valencià. Cal destacar alguns estudiants residents al sud de
França.

Comparatiu amb el curs anterior
Comparant els estudiants matriculats, en funció del seu lloc de residència i en
funció dels estudis, en els darrers 2 cursos acadèmics, tenim:

2014-2015

2015-2016

Varis
17%

Berguedà
6%

Varis
18%
Berguedà
6%

Andorra
43%

Cerdanya
8%

Andorra
45%

Cerdanya
9%

Alt Urgell
26%

Alt Urgell
22%

Evolució segons estudis
333
311

350
300
217213

250
200
150
100

55 52
16 6

50

20 18

25 22

0
Accés

Graus

Plans en
extinció
2014-2015
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S’observa una lleugera disminució global dels estudiants matriculats durant el
curs 2015-2016 tenint en compte que passem de 333 a 311 estudiants.
Aquesta xifra s’explica en part per la disminució d’estudiants que s’han
matriculat en els plans d’extinció de les carreres. Cal recordar que els plans
d’extinció de carreres finalitzen el curs 2015-2016, i doncs els estudiants, que
tenen poques assignatures per aprovar i obtenir llur diploma, aprofiten els
darrers anys dels plans d’extinció per matricular-se.
En efecte, un nombre important d’estudiants (16), que havien deixat els seus
estudis provisionalment, s’han incorporat durant el curs 2014-2015, per
finalitzar els seus estudis de llicenciatura i per no haver de completar-los amb
el nou pla d’estudis. Per tant, a mesura que finalitza el termini màxim d’extinció
del pla d’estudis, el nombre d’estudiants va disminuint.
El nombre de matriculats en grau és també força semblant al curs passat.
Alguns d’aquests estudiants provenen del curs d’accés de l’any passat, altres
segueixen els seus estudis de grau iniciat en anys anteriors i altres comencen
per primer cop.
D’un punt de vista del lloc de residència dels estudiants, es constata que els
percentatges són força semblants. En aquest sentit, convé destacar que
pràcticament la meitat (45%) són residents a Andorra. I que doncs, la UNED
segueix donant un servei important als estudiants d’Andorra.

Estudiants titulats
Aquest curs han finalitzat els seus estudis de Grau un total de vuit (8)
estudiants:
-

-

Grau
o
o
o
o
Grau
o
Grau
o
Grau
o
Grau
o

en Psicologia:
Susana Cid
Alba Martí
Montserrat Mases
Alejandro Moreno
en Educació Social:
Isabel Merino
en Economia:
Joan Marc Bordoll
en Dret:
Ramon Colell
en Turisme:
Tamara Abalde
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També han acabat els seus estudis de llicenciatura un total de dos (2)
estudiants.
-

Llicenciatura en Dret:
o Guillem Enrech
Llicenciatura en Psicologia:
o José Antonio Moreno

I han obtingut la titulació de Màster, en diferents especialitats:
-

Carlos Javier Flor, Màster en Memòria i Crítica de l’Educació
Joan Obiols, Màster en l’Espanya contemporània en el context
internacional
Marie-Catherine Sannou, Màster en Accés a l’Advocacia
Sandra Moragues, Màster en Formació del Professorat.
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5.

Activitats acadèmiques

Tutories impartides al Centre
S’han modificat els horaris de les tutories. A partir del calendari acadèmic
establert (del 20 d’octubre de 2015 al 18 de maig de 2016), totes les tutories
s’han concentrat els dimarts i els dimecres. Els dimarts s’han impartit les
assignatures dels graus de Dret, Ciències Jurídiques, Psicologia, Pedagogia,
Educació Social i Treball Social, de les 17:30 a les 21:30 i els dimecres les
assignatures del Curs d’accés i les assignatures dels graus de Geografia i
Història, Història de l’Art, Estudis Anglesos, Llengua i Literatura Espanyoles,
Ciències Polítiques i Sociologia, Administració i Direcció d’Empreses, Economia,
Turisme, Antropologia Social i Cultural i CUID, de les 17:30 a les 22h.
Durant el curs acadèmic s’han tutoritzat un total de 127 assignatures i s’han
impartit un total de 1.145 tutories en els diferents estudis d’accés, de Grau i
CUID.

Proves presencials al Centre
El nostre Centre ha acollit les proves presencials del mes de gener/febrer,
maig/juny i setembre de 2016 dels diferents estudis de la UNED.
Un total de cinc (5) professors tutors han donat suport al tribunal examinador
durant les sessions ordinàries de gener/febrer i de maig/juny i durant la sessió
extraordinària de setembre.
També s’han realitzat els exàmens del CUID, exàmens escrits i proves orals
d’anglès i francès, amb la particularitat de gravació d’aquestes proves.
Els estudiants que tenen alguna discapacitat que els dificulta en la realització
dels exàmens poden sol·licitar, mitjançant l’UNIDIS, l’adaptació dels seus
exàmens a la seva particular necessitat. També hem realitzat exàmens
d’aquestes característiques.
Hem realitzat 1.058 exàmens que es distribueixen de la següent manera: 418
exàmens durant les primeres proves presencials de gener/febrer, 444 durant
les segones proves presencials de maig/juny i 196 durant la sessió
extraordinària de setembre.
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Proves presencials fora del Centre
El director del Centre, en la seva qualitat de membre del Tribunal d’exàmens,
s’ha desplaçat al Centre Penitenciari d’Andorra (Principat d’Andorra), durant les
sessions de febrer, de juny i de setembre de 2016, als efectes que una estudiant
s’examinés de diferents assignatures del Grau en Pedagogia.

Selectivitat al nostre Centre
El Centre Associat ha posat a disposició els seus mitjans tècnics, humans i
materials per a què 97 estudiants, dels diferents Centres estrangers (Lycée
francès d’Andorra i Escola Andorrana) passessin les proves de selectivitat i PAU
específica.
Des del Centre es faciliten els tràmits i es dóna informació sobre l’obtenció de
la Credencial d’accés a la Universitat, estudiants UE i altres.
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6.

Activitats extraacadèmiques

Jornades informatives
S’han organitzat unes jornades informatives els dies 14, 22 i 30 de setembre de
2015 a les 11:00 i a les 18:00, per donar a conèixer l’oferta formativa de la UNED
i del nostre Centre Associat.
S’han organitzat sessions informatives en data 13 d’abril de 2016 a l’Escola
Andorrana de Batxillerat i en data 4 de maig de 2016 a l’Institut Joan Brudieu.
El director ha participat a una xerrada informativa a Ràdio Seu d’Urgell i a Ràdio
Andorra, per exposar l’oferta acadèmica de la UNED i en particular del nostre
Centre Associat.

Jornades d’acollida de nous estudiants
S’han organitzat dues jornades d’ acollida (els dies 13 i 16 d’octubre de 2015, a
les 17:00 i a les 11:00) per als nous estudiants matriculats al nostre Centre.
Aquestes jornades informatives tenien per objectiu presentar els mitjans del
nostre Centre Associat, exposar les eines virtuals que disposen els estudiants i
resoldre els seus dubtes.

Cursos propis
El Centre ha organitzat tres (3) cursos: Instruments per a l’estudi (els dies 14 i
21 de novembre de 2015), Estratègies per a redactar treballs acadèmics (el 27
de febrer de 2016) i Curs de productes, processos i serveis postals (del 18 de
febrer al 3 de juny de 2016).
El curs Instruments per a l’estudi
tenia per finalitat dotar als
estudiants de les eines necessàries
per afrontar amb eficàcia els
estudis d’accés i de grau. Dit curs
també estava obert als majors de
18 anys i ha estat impartit per
Guillem Enrech, pedagog i exprofessor tutor del nostre Centre.
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El curs Estratègies per a redactar
treballs acadèmics tenia per
objectiu dotar de les eines
necessàries per preparar als
estudiants a la realització de
treballs de fi de grau o altres
treballs acadèmics. Dit curs ha
estat impartit per Susagna
Nevado, psicòloga i professora
tutora del Centre.

El Curs de productes, processos i serveis postals tenia per finalitat facilitar la
comprensió de la temàtica pròpia del servei de Correus. Dit curs ha estat
impartit per un especialista de Correus, extern al nostre Centre.
S’han matriculat als diferents cursos un total de 53 persones.

UNED Sènior
S’han introduït canvis i millores en la regulació del concurs d’UNED Sènior.
Aquesta regulació defineix, amb criteris objectius, tot el procés de presentació i
de selecció de les propostes de cursos pel programa UNED Sènior.
Durant el 1er quadrimestre s’han organitzat els tres (3) cursos següents: Arts
aplicades: de l’artesania al disseny (2a part), impartit per Ermengol Puig, Vida
quotidiana digital, impartit per Jordi Agustí i Emocions i psicoteràpia, impartit
per Teresa Jové i Roger Naudí.
S’han matriculat un total de 25 persones.
Un dels cursos ha estat organitzat per un professor tutor del centre, els altres
dos, per professionals qualificats externs al Centre.
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Jornades divulgatives
Els dies 10 i 17 de maig, el nostre Centre va acollir unes jornades divulgatives
d’Astronomia organitzada conjuntament amb l’Associació d’Astronomia de La
Seu d’Urgell.
Aquestes jornades, obertes als nostres estudiants i al públic en general, tenien
per objectiu donar a conèixer els objectes a l’abast de l’aficionat i instruments
d’observació, organitzant-se també una sortida a camp obert.

Jornada de presentació d’altres institucions
El director de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) ha presentat l’organització i
el funcionament de l’Institut als nostres Professors Tutors.
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7.

Serveis del Centre

Llibreria
El nostre Centre disposa d’un servei de llibreria de manera que els nostres
estudiants poden adquirir, a partir del nostre Centre, el material bàsic o
complementari dels estudis d’accés, de grau o de màster.
Els estudiants que han utilitzat aquest servei han adquirit un total de 277
llibres durant el curs 2015-2016.

Biblioteca
El nostre Centre Associat disposa d’una
biblioteca que està oberta durant les hores
d’obertura del Centre Associat, tant per
als nostres estudiants com per al públic
en general. A més, durant els períodes
d’exàmens,
la biblioteca amplia els
horaris d’obertura i no tanca al mig dia.
Els nostres estudiants poden demanar en
préstec un màxim de tres (3) llibres,
durant un període de quinze dies, préstec que es pot renovar. La biblioteca ha
gestionat un total de 125 préstecs de llibres.
A més, la nostra Biblioteca forma part de la xarxa de biblioteques de la UNED i
doncs també facilita el préstec interbiblioticari. Durant aquest curs acadèmic,
ha tramitat un total de 19 préstecs interbiblioticaris.
Els serveis de la biblioteca ofereixen suport als estudiants en la recerca de
documentació i articles en la biblioteca virtual de la UNED.
La UNED mitjançant la pàgina web de la Biblioteca central permet l’accés de
més de tres mil revistes electròniques als professors tutors, estudiants de
doctorat i de màsters d’EEES.
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8.

Balanç econòmic de l’exercici 2016

Origen de INGRESSOS
Classificació Econòmica:
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
Preus Públics
Prestació de serveis
Venda de bens i de Material Didàctic
TOTAL CAPÍTOL 3
TRANSFERÈNCES CORRENTS
De la Administració de l’Estat
De la UNED
De l’Ajuntament de La Seu d’Urgell
De la Diputació Provincial de Lleida
Del Govern d’Andorra
TOTAL CAPÍTOL 4
INGRESSOS PATRIMONIALS
Interessos de depòsits
Altres ingressos patrimonials
TOTAL CAPÍTULO 5
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
De l’Administració de l’Estat
De la UNED
D’altres Organismes Públics
TOTAL CAPÍTOL 7
ACTIUS FINANCERS
Reintegrament de Préstecs
Devolució de Dipòsits i Fiances
Romanent de Tresoreria
TOTAL CAPÍTOL 8
PASSIUS FINANCERS
Préstecs rebuts
Dipòsits i Fiances
TOTAL CAPÍTULO 9
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
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Pressupost
2016

Execució
2016

2.000,00

1.725,00

9.000,00
11.000,00

7.796,75
9.521,75

51.764,00
6.121,79
70.000,00
68.528,48
196.414,27

57.164,44
6.121,79
70.000,00
68.528,48
201.814,71

26.666,97
26.666,97

234.081,24

211.336,46
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Origen de DEPESES
Classificació Econòmica:
DESPESES DE PERSONAL
Càrrecs directius
Funcionaris
Laborals
Quotes, prestacions i despeses socials
TOTAL CAPÍTOL 1
DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS
Arrendaments i cànons
Reparacions, manteniment, i conservació
Material, subministraments i altres
Indemnitzacions per raó del servei
TOTAL CAPÍTOL 2
DESPESES FINANCERES
De préstecs
Interessos de demora i altres despeses financeres
TOTAL CAPÍTOL 3
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Transferències a altres Organismes Públics
A famílies i institucions sense finalitat de lucre
TOTAL CAPÍTOL 4
INVERSIONS REALS
Inversió nova associada al funcionament dels
serveis
Inversió de reposició associada al funcionament
dels serveis
Despeses d’inversió de caràcter immaterial
TOTAL CAPÍTOL 6
ACTIUS FINANCERS
Concessió de préstecs
Constitució de dipòsits i fiances
TOTAL CAPÍTOL 8
PASIUS FINANCERS
Amortització de préstecs
Devolució de dipòsits i fiances
TOTAL CAPÍTULO 9
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
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Pressupost
2016

Execució
2016

13.200,00

23.048,00

59.612,78
20.310,00
93.122,78

61.020,52
19.511,34
103.579,86

3.500,00
37.721,79
1.650,00
42.871,79

2.235,36
34.297,10
501,25
37.033,71

600,00
600,00

933,85
933,85

95.486,67
95.486,67

66.770,00
66.770,00

2.000,00

462,10

2.000,00

462,10

234.081,24

208.779,52
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