ACTA DE LA REUNIÓ DE PATRONAT DEL CENTRE ASSOCIAT DE GIRONA
13-12-2016

A Salt, a les 16.37 hores del dia 13 de desembre del 2016.

Assistents:
Sr. Albert Piñeira (en representació de la Diputació i President del Patronat)
Sr. Vicente Pérez (vicerector adjunt de Centres Associats de la UNED, amb la delegació de vot
del Rector i del vicerector de Centres Associats de la UNED)
Sra. Montserrat Palma (Directora del CA UNED Girona)
Sr. David Maldonado (Secretari del CA UNED Girona i secretari del Patronat)
Sra. Elvira Rivas (Representant del PAS)
Sra. Ma. Pilar Balagué (Representant de tutors)
Sra. Núria Galimany (Regidora de l’Ajuntament de Figueres)
Sr. Miquel Rovira (Regidor de l’Ajuntament de Ripoll)

Excusen la seva absència els representants dels ajuntaments de Olot, Salt, Sant Feliu de
Guíxols, Girona i Palafrugell. Així com el representant dels estudiants, Francesc Xavier Ferrer.

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
El president pregunta si algú té alguna observació a l’acta. No havent-n’hi cap, queda
aprovada.

2. Donar compte de les resolucions des de l’última data de Patronat fins ara.
Es dóna compte de les resolucions fetes des l’últim Patronat (de la 44 fins la 53).

3. Informe de Direcció.
La directora explica que ha sortit en mitjans la possibilitat d’obrir una aula de la UNED Girona a
la Selva marítima. Tanmateix, va a sortir a premsa sense coneixement del Centre i ara per ara
simplement se sap de l’interès de fer quelcom vinculat als idiomes i hi ha hagut intercanvis de
documents entre el Centre Associat i la diputada provincial Gisela Saladich.
Els municipis interessats serien Lloret, Blanes (on es comenta que abans ja hi havia hagut una
extensió per estudis d’Accés), Tossa i Vidreres.
Respecte a altres aspectes, no hi ha novetats més enllà de les que ja es van dir en passat
Patronat.

4. Aprovació del pressupost 2017.
El president del Patronat presenta el Pressupost 2017, desglossant les partides d’ingressos que
venen principalment de la UNED central i la Diputació de Girona, els altres fons provenen dels
ajuntaments amb els que hi ha Conveni.
Tot seguit el secretari explica, que a nivell de despeses, és un pressupost molt continuista, amb
la principal diferència respecte l’any passat que ja no es contemplen les despeses dels 40 anys i
les modificacions derivades d’alguns canvis, com la contractació i adequació de la despesa del
secretari. Altres despeses, com la massa salarial del PAS s’han incrementat un 1 %, seguint la
recomanació de l’Administració General de l’Estat.
La representant dels tutors, Pilar Balagué, es mostra disconforme amb què no es contempli un
increment en els pagaments als tutors. El secretari li respon que ja l’any passat es va produir
un increment molt important quan, per exemple, al PAS se’ls ha hagut de retallar i només se’ls
pot incrementar un 1 % per llei.
La representant Pilar Balagué insisteix en què considera insuficient la partida de professors
tutors, comparada amb altres Centres i donada la congelació durant molts anys dels imports i
demana que es contempli algun increment. Hi ha un diàleg entre els assistents al voltant de la
disparitat de condicions entre professors tutors dels diferents Centres Associats.
El president del Patronat li pregunta de quina partida trauria la despesa per incrementar-la en
professors tutors, que s’ha de considerar que el pressupost de despeses ve condicionat pels
ingressos i que representen un important esforç per les administracions, com en el cas de la
Diputació que, com en els darrers anys, aporta 320.000 €. Hi ha un debat entre els assistents i
s’arriba a la conclusió que el pressupost ja està ajustat.
La representant de tutors demana en tot cas que hi hagi voluntat per l’any que ve de recollir
aquest increment, tot valorant l’increment de l’any passat i l’esforç de les administracions que
donen suport a la UNED. El president del Patronat i la Directora comenten que voluntat,

sempre, però que els condicionants no són qüestió de voluntat, sinó dels ingressos i de les
regulacions i normatives vigents.
La regidora de Figueres, Núria Galimany, destaca l’esforç no només en finançament si no que
també en l’adequació de les aules on hi ha la UNED a Figueres i aprofita per demanar a la
UNED central més voluntat inversora en les aules universitàries dels Centres Associats.
El vicerector adjunt de Centres Associats, Vicente Pérez, comenta, tot agraint la implicació de
les administracions locals, que el finançament és limitat i que, per tant, s’ha d’ajustar la
despesa tot esperant temps millors. Així mateix, diu que en el futur esperen tenir un estudi
comparatiu de les diferents condicions dels professors tutors.
Finalment, el pressupost de l’any 2017 és aprovat per unanimitat.

5. Aprovació de la proposta de nous Estatus del Consorci del Centre Associat UNED Girona.
El president cedeix la paraula al secretari, que presenta la proposta que ja tenen els assistents
des de fa dies de nous Estatuts. Els mateixos es mantenen amb la filosofia original, de què el
nucli fundacional es mantingui format per l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i la
UNED. Tan els serveis jurídics de les tres institucions com la mateixa IGAE han revisat els
Estatus que es presenten i s’ha intentat recollir els seus suggeriments.
L’Ajuntament de Salt se’l convidarà a entrar amb posteritat ja que ara no ha estat factible. Pel
que fa a la resta d’ajuntaments on hi hagi aula universitària o col·laboració, es regularà la
relació via Conveni i formaran part de la Junta Rectora del Consorci com a membres amb veu,
però sense vot.
El president reafirma la voluntat de comptar amb tothom i que té sentit que l’Ajuntament de
Salt, on hi ha la seu, formi part del Consorci. La directora i el president agraeixen al suport de la
UNED i dels serveis jurídics de les institucions per poder confeccionar els nous Estatuts.
Finalitzades les explicacions, el Patronat aprova per unanimitat el següent acord:
“En virtut de l’article 10 dels Estatuts del Consorci de la UNED de Girona en vigor des del 2001
que faculten al Patronat per “La proposta de redacció i modificació dels Estatuts que regeixin el
funcionament del Consorci, proposta que, en tot cas, haurà de ser aprovada per totes les
institucions que formen el Consorci”.
Així com, donat que en addenda als Estatuts del Consorci, aprovada el 4 de novembre del 2014,
es va acordar la formulació d'uns nous Estatuts adaptats als canvis normatius i organitzatius
operats per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local; la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i
altres mesures de reforma administrativa; i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del
Sector Públic, que han incidit molt significativament en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora

de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 1317 / 1995, de 21 de juliol, sobre règim de
convenis de la UNED amb els centres associats a la mateixa i normes concordants.
S’ACORDA
Primer. Aprovar la proposta de nous Estatus del Consorci de la UNED de Girona.
Segon. Trametre aquests Estatuts de forma immediata a totes les institucions que formen part
del Consorci, per tal que procedeixin a la seva aprovació en els seus òrgans competents
respectius.”

6. Torn obert de paraules
Pilar Balagué, representant de tutors, explica que aquest és el seu últim Patronat ja que hi ha
eleccions a representat de professor tutor i ella no es presenta. S’acomiada, tot dient que ha
estat un plaer i que espera haver pogut aportar al bé de la institució. Així mateix, diu que
seguirà vinculada a la UNED com a professora tutora i ajudant en el que pugui.
El president del Patronat, en nom de tot el Patronat, agraeix la seva tasca i li desitja sort.
També s’acomiada del vicerector adjunt, Vicente Pérez, i de tots els membres del Patronat
desitjant-los bones festes.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 17.36.

