ACTA DE LA REUNIÓ DE PATRONAT DEL CENTRE ASSOCIAT DE GIRONA
10‐06‐2015

A les 18.24 hores del dia 10 de juny del 2015.

Assistents:
Sr. Xavier Soy (President del Patronat)
Sra. Montserrat Palma (Directora del CA UNED Girona i en representació del vicerectorat de la
UNED).
Sr. David Maldonado (Secretari del CA UNED Girona)
Sr. Francesc Xavier Ferrer (En representació dels alumnes)
Sra. Elvira Rivas (Representant del PAS)
Sra. Ma. Pilar Balagué (Representant de tutors)
Sra. Núria Fité (regidora de l’Ajuntamet d’Olot)
Excusen la seva absència el senyor Josep Maria Godoy (regidor de l’Ajuntament de Figueres),
Isabel Muradàs (regidora Ajuntament de Girona) i el vicerector de centres de la UNED, que
delega en la senyora Montserrat Palma via document presentat al secretari.

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 novetats dels darrers mesos. En primer lloc, donant resposta a acords
el Patronat, s’ha rebut conformitat per poder fer curs que ve el grau de Ciències Jurídiques de
l’Administració, que permetrà fer el combinat amb Dret. En segon lloc, el secretari comenta
que tal i com va demanar el Patronat s’ha estudiat i contractat una assegurança d’accidents
per als tutors i PAS de cost 1.600 €; aprofita per comentar que també s’ha cobert el tema de
prevenció de riscos laborals del PAS que no estava contractat i era perceptiu fer‐ho.
La directora explica que a partir d’ara formarem part del “Campus Norte”, que va des de
Catalunya fins a Cantàbria (Aragó, La Rioja, Navarra, País Basc, Cantàbria i Catalunya). El CA de
Barcelona tindrà la coordinació acadèmica. El director és el del centre de Portugalete i la
secretària del centre de Calatayud. Així mateix, Pilar Balagué, és representant de tutors del

Campus. La directora diu que s’haurà de veure com treballa la nova estructura de Campus i
com quedaran les assignatures de inter i intracampus.
S’explica que s’estan preparant enquestes per enviar estudiants i professorat tutor, per fer
valoració després d’un any de trasllat a Salt.
Pel que fa a pròxims actes, aquesta és la darrera setmana d’exàmens i el dia 22 hi haurà
claustre. Així mateix, hi haurà activitats d’extensió (Gestió forestal) que tindrà reconeixement
de crèdits i un altre sobre la controvèrsia de les cèl∙lules mare i reproducció assistida. També
s’està treballant en cursos d’anglès per sectors professionals (en aquest cas el mèdic). Així
mateix en els pròxims dies s’enviarà comunicat als tutors per tal que si tenen alguna proposta
d’extensió la diguin.
El secretari explica que s’han posat en marxa les xarxes socials des de 1 de juny, que ens
portarà una empresa que també ens assessorarà a nivell comunicatiu i de premsa.

3. 40è aniversari UNED Girona
La directora diu que el pròxim curs celebrarem el 40è aniversari del CA i que a la reunió de
Claustre s’aprovarà la creació d’una Comissió Organitzadora.
Tanmateix, ja s’ha posat en marxa un concurs per trobar el logotip d’aquests 40 anys. La idea
és programar durant tot el curs diverses activitats que arribin fins a l’estiu 16.

4. Aprovació Pla Docent 2015‐16
La directora explica que el Pla Docent és continuista, amb incorporació de Ciències Jurídiques
de l’Administració, i del B2 d’anglès a Figueres i a Sant Feliu de Guíxols.
També es comenta que la campanya de matrícula començarà l’1 de juliol fins el 15 d’octubre, i
que hi haurà nova tanda de matrícula al febrer.
S’aprova el Pla Docent, amb la discrepància de la representant de tutors del llindar de 8
alumnes per assegurar docència en una assignatura. La directora comenta, però, que no és un
llindar fix i que s’estudia cas per cas per ser el màxim de raonable.

5. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost 2015
El secretari explica l’estat d’execució del qual disposen els assistents, com a principals detalls
s’han ingressat 193.258€ i pagats 173.549,35€ del total del pressupost que puja a 558.050. Les
dades són bones i si la tendència continua, es mantindrà equilibri i fins i tot superàvit per
contenció despeses corrents.
Pilar Balagué pregunta sobre la retallada a coordinador tecnològic per part UNED central i es
lamenta també de l’eliminació dels TARs (Tutor en Apoyo en Red). La directora i el secretari

responen que són retallades en teoria temporals i que no afecten al pressupost del centre, que
manté fixa la seva aportació en el cas del coordinador tecnològic.

6. Aprovació del Compte General 2014
El secretari explica breument els aspectes més significatius del compte general, que ja s’han
discutit en Patronats anteriors.
S’aprova el Compte General 2014.

7. Ratificació dels acords amb SPA i Observatori d’Altes Capacitats
La directora diu que es per donar compliment a acord de Patronat i deixar regulada la relació
entre el centre i els organismes/entitats que hi fan activitats.
La representant de tutors considera que l’acord amb SPA és correcte, però amb Observatori
d’Altes Capacitats té dubte que es pugui fer si el seu responsable no té compatibilitat. La
directora respon que sí que té compatibilitat i que ella en té constància.
Es ratifiquen ambdós acords.

8. Torn obert de paraules
S’informa a Patronat de l’elecció d’en Xavier Ferrer com a representant d’estudiants i de
l’Elvira Rivas, com a representant PAS.
Donada les reunions que es preveuen a Madrid de directors, estudiants i professorat tutor,
s’acorda que aquells assistents que formen part del Patronat vagin amb encàrrec del mateix de
reclamar els retards en les aportacions econòmiques, defensar la no retallada del COIE i del
coordinador tecnològic, demanar que recuperin els TARs i preguntar sobre com afectarà nova
organització de Campus a les assignatures intra i intercampus.
Finalment el president, senyor Soy, comenta que aquest podria ser el seu últim Patronat i, en
aquest cas, vol deixar constància que s’ho passat molt bé, que s’ha fet molta feina i que ha
estat un plaer. Els membres del Patronat i especialment la directora, comenten que és recíproc
i que des d’UNED es valora molt la seva tasca com a president del Patronat, que esperem
tingui continuïtat en el futur.

No havent‐hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 19.35.

