
 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DE PATRONAT DEL CENTRE ASSOCIAT DE GIRONA 

10-12-2014 

 

A les 17.03 hores del dia 10 de desembre del 2014. 

 

Assistents: 

Sr. Xavier Soy (President del Patronat) 

Sr. Josep Maria Franquet (Director del Campus Nord-est, en representació de la UNED) 

Sra. Montserrat Palma (Directora del CA UNED Girona) 

Sr. David Maldonado (Secretari del CA UNED Girona) 

Sra. Núria Fité (Regidora de l’Ajuntament d’Olot) 

Sr. Francesc Xavier Ferrer (En representació dels alumnes) 

Sra. Ma. Carmen Díaz (Representant del PAS) 

Sra. Ma. Pilar Balagué (Representant de tutors) 

 

Excusen la seva absència el senyor Josep Maria Godoy (regidor de l’Ajuntament de Figueres) i 

l’Ajuntament de Ripoll. 

 

1. Aprovació de l’acta 

Havent estat enviada als membres del Patronat i llegida pels presents,  queda aprovada. 

 

2. Informe de direcció 

La directora repassa les dades de matrícula. El curs ha començat amb 1.252 alumnes 

matriculats. Dels quals 121 a accés, 892 a graus i 182 a CUID. A Figueres, destaca la matrícula 

d’Accés. A Ripoll, hi ha hagut dos matriculats i no s’ha pogut programar el curs. 



En referència a l’activitat institucional, explica que s’han realitzat reunions de consell de centre  

i de claustre, que ha fet la primera reunió ordinària després de la constitució del juny.  

Així mateix, s’han signat nous convenis amb ajuntaments (Olot, està previst un de nou 

Figueres), conveni anual Palafrugell, i convenis de CUID amb bonificacions. També convenis 

reguladors amb entitats privades, com la Factoria de Lletres i l’ERAM. I s’ha derogat el conveni 

d’EGE, donat que pràcticament ja no hi havia matrícula. Demà 11 de desembre, els 4 centres 

universitaris de Salt (l’ERAM, UOC, EUSES i la UNED) signaran un conveni de col·laboració. 

Finalment explica les activitats realitzades, que des de setembre inclouen l’inici de curs, les 

sessions informatives, publicitat, anuncis, programa de la SER a la seu de la UNED, la 

inauguració i la presentació del llibre “Penas y personas” realitzada conjuntament amb el 

Col·legi d’Advocats fa pocs dies. El pròxim divendres hi haurà una jornada de MIFAS a la seu, 

en què es preveu una àmplia assistència. Al gener, tindrem l’exposició “Esfera del Agua” del 

CSIC  que s’organitzarà amb el Consorci del Ter.  

Es preveuen  activitats d’UNED Sènior (curs d’informàtica, d’enologia amb la Càtedra de 

Viticultura de l’UdG o d’Història de Catalunya) o els debats de Política Social, que són ja una 

tradició.  

El senyor Franquet comenta que en algunes activitats d’UNED Sènior es pot demanar el suport 

de la Fundació de La Caixa. Es comenta que a Olot, per exemple, s’ha demanat col·laboració de 

la Caixa amb temes d’infraestructura informàtica amb èxit. 

La representant de tutors Pilar Balagué pregunta sobre el professorat que fa les activitats 

d’UNED Sènior. La directora respon que és professorat expert en cada matèria. 

 

3. Ratificació de l’Addenda dels Estatus del Centre Associat 

El secretari explica que l’Addenda és obligada per les lleis 27/2013 de Racionalització i 

Sostenibilitat de l’Administració Local i 15/2014 de Racionalització del Sector Públic, en què 

s’obliga als consorcis a adscriure’s a una institució mare, en aquest cas a la UNED.  

L’Addenda ja fou signada pel president del Patronat i enviada a Madrid i té vigor d’un any, a 

l’espera de futurs canvis normatius que deixin la situació regularitzada. 

Els membres del Patronat es donen per informats i aproven l’addenda. 

 

4.  Proposta de modificació de crèdit 

El secretari i la directora diuen que simplement es tracta de reconèixer un ingrés i una despesa 

que no estava recollida al pressupost de 2014, però que es produirà durant les properes 

setmanes, al ser una subvenció que passa pel centre per pagar noves instal·lacions 

tecnològiques, i que no es paga directament des d’UNED. 



El fet que els diners entrin i surtin al centre, fa que es consideri perceptiu la modificació de 

crèdit comentada. 

La proposta queda aprovada.  

 

5. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost del 2015 

La directora presenta el pressupost que tots els membres ja han pogut veure. Es mantenen  les 

línies del pressupost de l’any passat, tot i això, hi ha una reducció de la despesa important de 

50.000 €, sobretot per retallades en despesa corrent, per la reducció de despesa en aspectes 

com la llum, assegurances o altres. 

Així mateix, també es comenta que els ingressos de la UNED no els sabrem fins que no tinguem 

resultats finals de crèdits matriculats. 

El pressupost queda aprovat. 

 

6. Precs i preguntes 

La representant de tutors, Pilar Balagué, pregunta per si hi ha novetats pel tema de pàrquing a 

la zona. 

La directora respon que s’hi està treballant i buscant vies de solució. El president del Patronat 

comenta que l’Ajuntament n’és conscient  i que és fonamental. 

No havent-hi més preguntes, els membres del Patronat es desitgen bones festes i es recorda 

que el 16 de desembre s’ha organitzat un sopar a la seu on estan convidats alumnes, 

professors, PAS i els propis membres del Patronat. 

 

Quan són les 17.55 h, s’aixeca la sessió. 
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