ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA RECTORA DEL CENTRE ASSOCIAT DE GIRONA
22-02-2018

A Salt, a les 18.12 hores del dia 22 de febrer del 2018.

Assistents:
Sr. Albert Piñeira, en representació de la Diputació, President de la Junta Rectora.
Sr. Tomás Fernández, en representació de la UNED, Vicerector de la Centre Associats de la
UNED.
Sra. Montserrat Palma (Directora del CA UNED Girona).
Sr. David Maldonado (Secretari del CA UNED Girona i secretari de la Junta Rectora).
Sra. Elvira Rivas (Representant del PAS).
Sr. Joaquín Morata (Representant de tutors), que s’absenta per malaltia a partir del punt 9 de
l’ordre del dia (aquest inclòs).
Sra. Lenka Dadova (Respresentant d’estudiants).
Sr. Fermí Cunill (Regidor de l’Ajuntament de Salt).
Sr. Miquel Rovira (Regidor de l’Ajuntament de Ripoll).
Excusen la seva absència els representants de l’Ajuntament de Girona, Isabel Muradàs; de la
Diputació de Girona, Maria Àngels Planas; i dels Ajuntaments d’Olot, Palafrugell, Sant Feliu de
Guíxols i Figueres.

En primer lloc, el president de la Junta Rectora, dóna la benvinguda al vicerector al Centre
Associats i li agraeix la seva presència.

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
El president pregunta si algú té alguna observació a l’acta. Es proposa una esmena respecte a
excusar l’absència de l’Ajuntament de Ripoll a la passada reunió, ja que no es recollia en l’acta.
Amb aquesta esmena, 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 de l’últim Patronat (de la 47 fins a la 54 de l’any
2017, i de la 1 a la 6 del 2018). No hi ha qüestions al respecte.

3. Informe de Direcció.
La directora comenta les activitats d’extensió previstes per les pròximes dates. En aquest
sentit, hi ha tres activitats: una exposició fotogràfica sobre el refugiats; una activitat conjunta
amb la UdG sobre la corrupció, que comptarà amb la presència de Fernando Lacaba; i unes
jornades sobre Dret Civil Català, organitzades conjuntament amb el Col·legi d’Advocats de
Girona per entre abril i maig.
Així mateix, com en els darrers anys, estarem a l’Expojove de la mateixa forma que dies enrere
vam estar al saló Univers Jove de Ripoll.

4. Donar compte de la convocatòria de vènies del 2018.
El president de la Junta Rectora informa de la convocatòria de dues vènies, per a Dret Romà i
Llengua i Literatura Espanyoles.
La directora explica que tot i que ja hi ha un percentatge important de tutors que tenen vènia,
s’ha considerat treure aquests dues places, per consolidar el tutors que les porten.
El vicerector comenta que és important que les vènies es treguin tenint en compte les
capacitats dels tutors actuals que les desenvolupen, ja que si no, pot haver-hi perill que les
perdin.

5. Donar compte de la liquidació del pressupost 2017.
6. Aprovació de la formulació del compte general 2017.
El president de la Junta Rectora proposa que els punts 5 i 6 es tractin de forma conjunta, cosa
que és acceptada per la resta de membres, i passa la paraula al secretari.
El secretari explica la liquidació pressupostària que tenen els assistents, així com el compte
general que, si s’aprova, es presentarà davant IGAE per auditoria anual.
Com aspectes més rellevants hi ha que la liquidació pressupostària és negativa perquè s’ha
considerat que els drets pendents eren 0. En realitat no és així, però com que els drets
pendents no estan encara definits per part de la Diputació de Girona (de qui falta part de la

seva aportació), s’ha optat per aquest criteri. Una vegada quedi clara la quantitat exacte de
drets pendents, es procedirà a l’esmena i nova aprovació de la liquidació pressupostària.
Sobre el compte general que es presenta, que inclou inventari i els estats de l’any, com
aspecte més rellevant hi ha la incorporació a Balanç de la cessió de les instal·lacions cedides
per part de l’Ajuntament de Salt, que fins any 2017 no estaven a balanç.
El compte de resultat econòmic i patrimonial també es veurà afectat per com quedi finalment
l’aportació de la Diputació de Girona. El secretari recalca que, en tot cas, les modificacions que
hi hagi en el compte general com a conseqüència de l’aportació pendent o reclassificacions
proposats durant l’auditora, s’explicaran convenientment a Junta Rectora quan s’aprovin els
comptes anuals de l’any.
La Junta Rectora aprova per unanimitat la formulació del compte general i el seu enviament a
l’IGAE per a l’auditoria anual perceptiva.

7. Petició per a la implantació del Grau de Criminologia al Centre Associat de Girona.
El president i la directora diuen que és una proposta que ja s’havia comentat en reunions
passades i ara es tractaria de demanar-ho per poder oferir aquest Grau el pròxim curs.
El secretari comenta que a nivell de cost tutorial, l’import serà d’uns 6.875 €.
S’acorda demanar la implantació d’aquest Grau a UNED i, alhora, fer-ne la màxima difusió,
valorant fins i tot una roda de premsa.

8. Donar compte regularització dels serveis d’informàtica i comptabilitat del Centre Associat.
El secretari diu que després de valorar opcions i, malgrat que tal i com es vam comentar en
passada Junta Rectora, s’obria una possibilitat a la contractació d’aquestes persones si
obtenien la comptabilitat pertinent, cosa que s’ha vist molt complicada, s’ha optat per tal que
els serveis es presentin amb forma de prestació de serveis. És a dir, en base a factura i que els
professionals que feien aquestes activitats al Centre les continuïn fent, però com a externs i no
com a interns, complint els requisits necessaris per dur a terme aquesta activitat cadascun
d’ells.

9. Canvis en la Direcció del Centre.
El president de la Junta Rectora comenta la decisió de la directora, Montserrat Palma, de
deixar el càrrec el 28 de febrer, donades les dificultats administratives de formalitzar un acord
entre la UdG i la UNED i la pròpia decisió de l’afectada de propiciar un relleu, considerant que

és un bon moment per fer-ho, i donat l’increment d’exigència i responsabilitat de l’afectada a
la UdG. Dit relleu, que ja ve establert en la normativa de la UNED, passarà perquè la Direcció
del Centre passi a l’actual secretari del Centre, David Maldonado. El president agreix en nom
de la Junta i seu propi la molt bona feina feta.
La directora agraeix les paraules del president, tot destacant que han estat 5 anys molt
intensos, on ha après i gaudit molt. Diu que, en efecte, després de 5 anys es pot fer un relleu
tranquil i que en cap cas es desconnectarà de la UNED, ja que el rector de la UdG li ha demanat
que continuï sent la delegada del rector de la UdG per la relació amb la UNED. Dóna les gràcies
a tots els que han col·laborat amb ella, al coordinador acadèmic, Àngel Guirado, al secretari,
David Maldonado, la resta de coordinadors, PAS, tutors i estudiants. Conclou amb què marxa
contenta amb la feina feta, tenint present que s’han hagut de prendre decisions complicades
en alguns moments i no al gust de tothom, però que sempre ha buscat el millor per la
institució.
El vicerector, en nom seu i del rector, dóna les gràcies a la directora per uns anys molt
complexos a nivell de gestió, la qual ha estat molt positiva i valorada per la UNED. Destaca la
millora a nivell institucional, comunicativa i organitzativa, sempre tenint present la gent
involucrada a la UNED (el PAS, els estudiants, els tutors) convertint el Centre Associat de
Girona en una referència a nivell estatal. Es felicita de poder seguir comptant amb ella des de
la UdG per les relacions amb la UNED.
La directora agraeix també les paraules del vicerector i es posa a disposició de la institució per
tot el que pugui ajudar una vegada deixi la Direcció.
La Lenka Dadova, representat dels alumnes, també es mostra agraïda pel tracte i la feina feta
durant el temps que han col·laborat. El regidor de Salt i Ripoll fan paraules d’agraïment i
felicitació per les tasques fetes aquests anys.
El vicerector comenta que en base al ROFCA, en cas de renúncia de la Directora el secretari es
qui agafa aquesta funció de forma automàtica; tanmateix donada la preparació, coneixença de
la institució i capacitats d’en David Maldonado, s’aplicaria l’article 23.2 del ROFCA, segons el
qual el Rector pot nomenar un director en funcions per un màxim de dos anys, d’acord amb la
Junta Rectora. És per això que per complir amb dit precepte, es proposa a la Junta Rectora
aquest nomenament. Els membres de la Junta Rectora donen el seu vistiplau per unanimitat.
Donada aquesta conformitat, el vicerector informa que el nomenament serà amb efectes 1 de
març del 2018.

10. Torn obert de paraules.
El president pregunta si hi ha alguna paraula.

El secretari la demana, tot donant en primer lloc gràcies a la confiança de la Junta Rectora i
dient que donarà el millor d’ell mateix. Agraeix la feina feta per la Directora, que considera que
ha marcat una línia de treball que ell té tota la intenció de mantenir, i diu que ha estat un
honor treballar amb ella durant aquests 5 anys.
No havent-hi més paraules demanades, s’aixeca la sessió quan són les 19.05 de la tarda.

