ACTA DE LA REUNIÓ DE PATRONAT DEL CENTRE ASSOCIAT DE GIRONA
11-03-2015

A les 18.05 hores del dia 11 de març del 2015.

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)
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), la
senyora Núria Fité (regidora de l’Ajuntament d’Olot), el senyor Xevi Rocas (regidor de
l’Ajuntament de Palafrugell) 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 novetats dels darrers mesos.
Bàsicament, ja amb el curs en marxa, s’està donant impuls al UNED Sènior. S’ha fet un curs
d’Enologia a Figueres amb molt d’èxit i a Salt s’estan oferint dos cursos: un anglès per viatjar i
l’altra escriptura creativa (que es fa amb conveni amb l’empresa cultural de la Factoria de
Lletres) que estan encara en període de matrícula.
Els assistents debaten sobre la importància de la publicitat i fer-ho arribar a casals,
biblioteques i centres cívics, així com ajuntaments veïns per tal de fer-ne difusió o, fins i tot,
moure’n l’activitat a on hi ha el públic objectiu d’UNED Sènior.
La directora també explica que demà i demà passat hi ha Saló de Formació i Ocupació de
Palafrugell, on la UNED tindrà un estand promocional. Així mateix, com any passat, estarem a
l’Expojove que se celebrarà els dies 15 i 16 d’abril.

3. Liquidació de comptes 2014
El secretari comenta que la liquidació és favorable, malgrat la reducció d’ingressos (bàsicament
matrícula UNED), pel rigor en la gestió de les despeses. Aspecte que permet tancar l’any amb
una liquidació de 47 mil €, cosa que ens va bé davant escenaris adversos que es poguessin
produir i que, per tant, s’incorporen a romanent.

4. Proposta de nou estudi per 2015-2016
La directora planteja al Patronat de fer un nou estudi, Ciències Jurídiques de les
Administracions Públiques, que permetrà oferir la doble titulació de Dret més Ciències
Jurídiques.
El cost aproximat seria de 3.000-3.500 €, però donat l’interès mostrat per enquestes fetes als
alumnes i la tradició de Dret al Centre, és una proposta interessant.
El Patronat així ho considera i aprova demanar el nou estudi.
La directora comenta que amb el nou Grau i tenint present els que ja s’ofereixen, es podran
oferir diversos graus combinats: Dret + Ciències Jurídiques, ADE + Economia, ADE + Turisme.
Es preveu així mateix, tot i que s’espera confirmació des de Madrid, poder fer Educació Social +
Treball Social.

5. Torn obert de paraules
El president pregunta pel funcionament del Consell de Centre. La direcció comenta que ja està
en marxa i complint puntualment amb les seves tasques per preparar convenientment els
Patronats i actuar com a òrgan consultiu de la Direcció.
La representant de tutors pregunta si donada la situació solvent del centre, es podria plantejar
alguna pujada de les beques del tutors o reduir compactacions. Des de direcció es contesta
que es va plantejar, però el context normatiu no permet això. El secretari, comenta que, per
exemple, el PAS té congelada la remuneració des del 2010.
Es genera un debat sobre la figura del professor tutor, tot coincidint els assistents en què
UNED central ho ha de reglamentar.
La representat de tutors demana que s’estudiï una assegurança d’accidents i vida per als
professors i PAS del centre. El Patronat encomana a la direcció d’estudiar-ho.

No havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió quan són les 18.56 hores.

