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ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA RECTORA DEL CENTRE ASSOCIAT DE 

GIRONA  

4-12-2018 

 

 
 A Salt, a les 19:13 hores del dia 4 de desembre de 2018. 

 
Assistents: 

 
Sr. Albert Piñeira, en representació de la Diputació, President de la Junta Rectora.  
 
Sr. Vicente Pérez, en representació de la UNED, Vicerector adjunt de Centres Associats de la 
UNED, de forma telemàtica. 
 
Sr. David Maldonado, Director en funcions del CA UNED Girona, que s’absenta en la discussió 
del punt.  
 
Sra. Anna Prats, Secretària en funcions del CA UNED Girona i secretària en funcions de la Junta 
Rectora.  
 
Sra. Elvira Rivas, Representant del PAS.  
 
Sr. Joaquín Morata, Representant de tutors, de forma telemàtica. 
  
Sra. Lenka Dadova, Representant d’estudiants.  
 
Sr. Fermí Cunill, Regidor de l’Ajuntament de Salt.  
 
Sr. Miquel Rovira, Regidor de l’Ajuntament de Ripoll.  
 
Sr. Josep Pujols, Regidor Ajuntament de Girona. 
 
Excusen la seva absència els representants de la Diputació de Girona, Maria Àngels Planas; i 
dels Ajuntaments d’Olot, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols i Figueres. 
 
 

1. Donar compte de la convocatòria pública per a la selecció del Director/a del CA i de 

la proposta de nomenament  

 

El president de la Junta Rectora, Albert Piñeira, fa saber que el director en funcions, David 

Maldonado, en ser part interessada en el procés, ha demanat d’absentar-se de la discussió del 

punt. El director en funcions es retira de la reunió. 
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El president passa la paraula al vicerector adjunt de Centres Associats, Vicente Pérez. 

El vicerector informa que el nomenament de director/a es pot realitzar de dues formes:  

1) direcció en funcions amb temps limitat de caràcter excepcional, o, 

2) nomenament amb caràcter definitiu.  

El vicerector adjunt llegeix l’Article 23.1 del reglament d’organització i funcionament (ROFCA) 

del Centre Associat a la UNED de Girona en què es regula el procés. Informa que el passat 16 

d’octubre es va celebrar una reunió de tècnics i càrrecs de la UNED per valorar les diferents 

candidatures presentades (3 en total), després que sortís la convocatòria al BOP el passat 14 

de setembre. 

Els 3 candidats complien els requisits indispensables per poder obtenir la plaça, tot i així, 

després de valorar la vinculació amb la UNED i, més concretament, al CA UNED Girona i 

valorant l’experiència en tasques de coordinació, direcció i gestió, es va considerar com la 

persona més idònia, d’entre les tres propostes, a en David Maldonado. La decisió es va 

presentar al Rector, que la va aprovar i en data d’avui es presenta a Junta Rectora per tal que 

es valori, seguint el que marca la normativa.  

Els membres de la Junta Rectora donen conformitat, per unanimitat, a la resolució del 

procediment de selecció de Director/a del Centre Associat i la proclamació com a director del 

CA UNED Girona d’en David Maldonado.  

Arribat a aquest punt, el president de la Junta Rectora comunica al director en funcions, David 

Maldonado, que pot incorporar-se a la Junta de nou. El mateix s’incorpora.  

Els membres de la Junta fan saber al director en funcions la proposta aprovada. En David 

Maldonado agraeix la confiança i diu que treballarà, com a mínim, amb la mateixa intensitat 

que fins ara. 

Els membres de la Junta li donen l’enhorabona i, no havent-hi més paraules demanades, 

s’aixeca la sessió quan són les 19.30 hores. 

 


