CLAUSTRE UNED GIRONA

ACTA 2/2014
12/11/2014
Sala d’actes de la seu d’UNED GIRONA.
19.05 hores

Presents:
Estament de professors tutors:
Pau Ferrer, Manuela Gamito, Àngel Guirado, Manel López, Marta Mallarach, Josep Lluís
Martínez, Lluis Monjas, Joaquin Morata, Carmen Pesquera, Marisa Ricart, Joan Serarols, Josep
Soler i Assumpció Subils.
Excusen la seva absència: Maria Dolors Corretgé i Jesús Planas.

Estament d’alumnes:
Joan de Anguera, Xavier Ferrer, Esther Guàrdia, David Juvanteny, Cristina Villanueva i Eloi
Xicoria.
Excusen la seva absència Jorgelina Alicia Coya, Carlos Garrido, Mercè López, i Ariadna Peña.

Estament de PAS: Adela Pancorbo i Elvira Rivas

Presideix el claustre la directora Montserrat Palma, assistida pel secretari del centre i del
claustre, David Maldonado. Assisteix també la membre nat, Carme Díaz, com a representant
del PAS i Pilar Balagué, representant dels tutors.

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura i aprovació, si s’escau, acta anterior.
Aprovació Reglament Règim Intern de funcionament del Claustre UNED Girona.
Informe de Direcció: temes acadèmics i administratius.
Línies pressupost.
Precs i preguntes.
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1. Lectura i aprovació, si s’escau, acta anterior.
No havent-hi esmenes, l’acta queda aprovada.

2. Aprovació Reglament Règim Intern de funcionament del Claustre UNED Girona.
La directora comenta que tal i com va aprovar el darrer Patronat es presenta la proposta de
règim intern elaborada per la Comissió de Règim Intern creada.
El secretari agraeix la feina de la Comissió redactora i informa als claustral que el reglament
està basat en els que hi ha a d’altres centres, buscant la simplicitat i alhora agilitat per tal que
sigui una normativa fàcil de seguir i entendre. El reglament ha estat a disposició de tots els
claustrals per si volien presentar esmenes, no havent-se rebut cap.
La directora demana si hi ha alguna cosa a comentar d’aquest apartat.
Joan de Anguera comenta que s’abstindrà, ja que, tot i que valora molt la feina de la comissió,
considera que la normativa posa massa èmfasi en supòsits sancionadors o restrictius i poc en
aspectes de foment del debat.
Pilar Balagué coincideix amb aquesta valoració del senyor Joan de Anguera.
La directora i el secretari recorden que el reglament no deixa de ser una normativa interna de
funcionament i que el contingut dels claustres o el fet que siguin més o menys productius
dependrà dels claustrals, no de les normes de funcionament. Així mateix, recorden que hi ha
hagut més de dues setmanes per presentar esmenes per part dels claustrals.
El reglament de règim intern s’aprova amb dues abstencions, entrant en vigor en aquest
mateix moment.

3. Informe de Direcció: temes acadèmics i administratius.
La directora diu que la matrícula s’ha mantingut en la ratlla dels 1.250 estudiants, en un
context difícil, i de caiguda de matrícules universitàries a nivell general.
Comenta alguns casos concrets com Educació Social que ha davallat molt i no es podran
impartir tutories a la Garrotxa, però s’han obert nous estudis al Baix Empordà (amb aula a
Palafrugell i Sant Feliu) amb impuls especial del CUID, també a Figueres.
A nivell administratiu, la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de les Administracions Públiques
ha obligat als consorcis a quedar adscrits a alguna entitat. En aquest sentit, el Consorci de la
UNED Girona s’inscriu en el marc de la UNED, al considerar que són estructura UNED, i així
haurà de ser ratificat pel Patronat del pròxim mes de desembre; això a nivell pràctic té
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conseqüències sobretot per al PAS al tenir la cobertura de la UNED. Aquests canvis implicaran
també canviar convenis amb les administracions públiques.

Els claustrals coincideixen en el fet d’estar inscrits en la UNED com al més adequat per al
Centre Associat.

4. Línies pressupost.
La directora explica que el pressupost s’aprovarà al Patronat de desembre. La idea és un
pressupost continuista, una vegada estabilitzada aportació de la Diputació i els canvis dels
darrers anys.
Es continuarà amb l’esforç de contenció però, alhora, s’estudiarà si és viable -després de molts
anys d’estar congelat- de pujar, encara que sigui de forma modesta, la beca dels professors
tutors. A nivell d’aportació/ingressos del centre es concreta que es rep una subvenció de la
Diputació com a font principal d’ingressos i, en segon lloc, un 40% dels ingressos per crèdits
matriculats de la UNED al centre (responent a una pregunta del senyor Josep Soler).
Així mateix, es continuarà impulsant les inversions en noves tecnologies, aspecte que genera
un debat entre els assistents, sobretot per part dels estudiants (Joan de Anguera, Cristina
Villanueva, Xavier Ferrer) tot incidint que hi ha aspectes a millorar en la qualitat de les
assignatures que es fan via interactiva des de central i des del centre, ja que no masses
professors fan docència amb aquest tema.
La directora en pren nota per fer-ho a arribar a la UNED central, i tant ella com en Joaquín
Morata, coordinador tecnològic, expliquen que s’hi està invertint i també en formar als
professors tutors del centre, que tot i no estar obligats a fer docència via web, s’han d’anar
adequant.
L’estudiant Joan de Anguera, també comenta que cal treballar perquè la UNED s’obri a la
societat, per aconseguir major matrícula, ser més coneguts, col·laborar amb Col·legis
professionals, etc. Aspecte que genera un debat entre els assistents.
La directora aprofita per anunciar que es treballa en aquesta línia i que en breu es rebrà
comunicació de la presentació d’un llibre, organitzat pel centre i en el que hi col·labora el
Col·legi d’Advocats de Girona , així com una conferència organitzada per MIFAS, entitat amb la
que hem subscrit conveni de col·laboració.

5. Precs i preguntes.
La directora informa al claustre de la mort del Sr. Miguel Pérez Capella, magistrat i professor
tutor de la UNED durant més de 25 anys, en què va col·laborar amb la creació i impuls dels
estudis de Dret al Centre. Els claustrals lamenten tan sensible pèrdua.
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La Marta Mallarach comenta que la matrícula acaba massa tard, sobretot en temes com el
CUID, que comença les classes molt tard i això fa que la gent es matriculi en llocs que
comencen a l’octubre i perdem matrícula. També consulta com està el tema dels alumnes de
pràctiques de ciències ambientals, ja que Nou Barris - que és al centre on s’enviaven els
estudiants- no és receptiu al respecte. La directora respon que el tema de les pràctiques ja està
en vies de solució, i s’acordarà alguna manera per tal de compensar a Nou Barris del fet de
rebre els estudiants de pràctiques de la majoria de centres associats, via negociació directa
amb Madrid per part del Campus Nord-est i del propi centre associat.
Al respecte del tema CUID, la Pilar Balagué comenta que potser es podrien començar les
classes abans i que la gent s’afegís. El coordinador de CUID, Manel López, diu que això és difícil
sobretot per alumnes de primers nivells.
L’Elvira Rivas, del PAS, explica que en tot cas també es troben gent que al novembre pot fer la
matrícula i, en canvi, a setembre no poden perquè estan més pendents del començament i de
les despeses del curs escolar del fills
La Manoli Gamito, del professorat, pregunta per un ex-alumne que l’ha contactat per si es fan
convenis o col·laboracions per titulats en Dret de la UNED. En Joaquín Morata explica que no
perquè en el moment que acaben els estudis ja no estan a la UNED i ja no hi ha convenis
específics, tot i que es posa a la seva disposició. Joan de Anguera, comenta que es podria
intentar fer convenis amb despatxos advocats per tal que els millors estudiants puguin anar-hi.
Pilar Balagué, pregunta per el pàrquing a la zona, ja que és un problema per a molta gent. La
directora respon que des de l’Ajuntament estan estudiant diverses alternatives properes al
centre, com a les naus Guixeres, i que si més no el transport públic funciona molt bé ja que
cada deu minuts hi ha autobús.
Joan de Anguera, explica que la matrícula s’ha encarit i que s’hauria de distingir entre els
estudiants que es presenten a examen i els que suspenen, ja que no requereixen la mateixa
despesa i, en canvi, el preu de matrícula s’encareix igual. Els assistents després d’un debat
coincideixen en què s’ha de demanar al Rector que es faci aquesta distinció, ja que era un punt
del seu programa electoral.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20.30.

