ACTA CONSELL DE CENTRE
02/12/2015
19.00

Assistents: Montserrat Palma, David Maldonado, Àngel Guirado, Pau Ferrer, Pilar
Balagué, Elvira Rivas

1. Informe de direcció
2. Informe coordinacions
La directora comenta les novetats: nous membres del Patronat que vindran en
representació de la Diputació, que seran l’Albert Piñeira i la Maria Àngels Planas. Així
mateix, diu que es procedirà a modificar els Estatuts del Consorci per adequar-los a la
realitat.
També explica els números de la matrícula, tant de CUID com de Grau, així com per les
diverses extensions. Accés continua amb la tendència a la baixa. S’hauran de revisar
assignatures amb pocs estudiants i mirar d’agrupar classes o canviar-ne periodicitat en
funció de cada cas.
També es fa saber que hi ha hagut una reunió de Campus a Pamplona, on el tema
econòmic i de repartiment dels diners de la seu als centres ha estat sobre la taula amb
diversa rumorologia però de moment sense confirmar el càlcul final de les aportacions
que rebrem.
La Pilar Balagué pregunta per si ja ha sortit la convocatòria de vènies. Es comenta que
sí des de Direcció, però que s’ha de mirar quines es treuen.
La directora comenta també les activitats d’extensió fetes amb SECOT, la d’Anglès per
professionals sanitaris, que es continua treballant en els actes dels 40 anys i els cursos
d’Estiu. Així com les dades de CUID i que en breu tindrem totes les aules equipades
amb AVIP.
El coordinador de Figueres, Pau Ferrer, explica les dades de matrícula de Figueres i la
bona sintonia que hi ha amb la Fundació Clerch i Nicolau, així com l’èxit de l’Anglès
per viatjar que s’ha hagut de desdoblar.
El coordinador acadèmic, Àngel Guirado, explica que en efecte caldrà revisar temes
tutories i que hi ha tutors que hauran de fer els cursos FIT, així com que caldrà donar
formació als tutors per l’ús de tecnologies AVIP.

3. Pressupost
El secretari explica que s’està pendent de confirmar l’ingrés de la Diputació, que sembla
que no està clar, però que en el supòsit més pessimista, es manté despesa acadèmica,

amb un reajust en la remuneració de les tutories, increment de l’1 % del PAS, reducció
de la despesa corrent i inversió i increment de publicitat pels actes dels 40 anys.

4. Torn obert de paraules
Pilar Balagué, comenta que delega en la Carmen Pesquera, la seva presència en la
Comissió dels 40 anys.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la reunió a les 20.20 hores.

