
 
 

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

22-10-19 

 

A Salt, a les 18:00 del 22 d’octubre de 2019. 

Comença la Junta Rectora del Centre Associat de UNED Girona. 

Assistents: 

Sr. Albert Piñeira, vicepresident de la Diputació de Girona, representant de la 

Diputació de Girona.  

Dr. Gustavo Palomares, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la 

UNED, en representació  de la UNED.  

Dr. David Maldonado, Director del Centre Associat. 

Sr. Francisco José González, Secretari del Centre Associat i de la Junta Rectora. 

Sr. Femí Cunill, Regidor de l’Ajuntament de Salt. 

Sra. Lenka Dadova, Representant dels Estudiants. 

Sr. Joaquin Morata, Representant dels Professors Tutors, de forma telemàtica. 

Sra. Elvira Rivas, Representant del PAS. 

 

S’excusen els Ajuntaments d’Olot, Girona i Figueres.  

L’Albert Piñeira agraeix l’assistència a la Junta Rectora de tots els membres 

presents, especialment per la representació delegada del Rector de la UNED en el 

Degà Gustavo Palomares.  

El director del centre explica amb brevetat que la convocatòria de la Junta Rectora 

s’ha realitzat a través de la seva figura, tal i com s’indica en l’article 14 dels Estatuts 

del centre, donant la paraula al Secretari del centre per llegir el primer punt de 

l’ordre del dia.  

1. Elecció de la Presidència i Vicepresidència de la Junta Rectora (s/ article 14 dels 
Estatuts del Consorci Universitari de la UNED Girona) 

 
El Secretari llegeix l’article 14 i el 15 de l’Estatut del Centre Associat, que es descriu a 
continuació, per tal d’establir les bases de les eleccions del President i Vicepresident 
de la Junta Rectora del Consorci de la UNED Girona.   
 
 
 



 
 

 
“Article 14. Del president de la Junta Rectora.  
 
El president de la Junta Rectora serà votat pels membres de la Junta Rectora a 
proposta dels membres del Consorci cada 4 anys, coincidint amb la designació de 
representants, fruit del cicle electoral, de les administracions que formen part del 
Consorci. Tindrà les següents responsabilitats assignades: 
 

a. Ser la representació legal i institucional del Consorci.  
b. Convocar, presidir, moderar, suspendre i aixecar les sessions. Visar les actes i 

certificacions dels acords de l'òrgan.  
c. Assegurar el compliment de les lleis, sense perjudici dels deures propis del 

secretari conforme a l'article 16 de la llei 40/2015, d'1 d'octubre.  
d. Dirigir, executar, supervisar i impulsar les activitats del Consorci.  
e. Supervisar els aspectes no acadèmics d'activitat del Consorci, sense perjudici de 

les competències de direcció, supervisió, coordinació i impuls que 
corresponguin a la UNED, a través dels seus diversos òrgans i unitats, respecte 
de l'activitat acadèmica.  

f. Exercir la resta de funcions i facultats que li siguin delegades expressament per 
la Junta Rectora. 

 
Article 15. Del vicepresident  
 
El vicepresident substituirà el president en els casos de vacant, absència o malaltia i 
quan aquest li delegui actuacions concretes. El vicepresident de la Junta Rectora serà el 
representant de la Institució membre del Consorci que així s'acordi per la pròpia Junta 
Rectora.” 
 
Un cop llegit el detall dels articles, s’informa que hi ha una única candidatura 
conformada pel senyor Albert Piñeira, vicepresident de la Diputació de Girona, com 
a president de la Junta Rectora, i del rector de la UNED, en Ricardo Mairal, o en qui 
delegui la seva representació, com a vicepresident.   
 
La candidatura s’aprova per assentiment de tots els assistents.  
 
A continuació, el President de la Junta Rectora, Albert Piñeira, pren la paraula per  
continuar l’ordre del dia establert, després d’agrair la seva elecció per part dels 
membres de la Junta.   
  
2. Aprovació, si s’escau de l’acta anterior 
 
Havent-se enviat als membres de la Junta Rectora i llegida pels assistents, queda 
aprovada per unanimitat, sense cap comentari o aclariment. 
 
 



 
 

 
3. Donar compte de les resolucions des de l’última data de la Junta Rectora fins 

ara.  
 
El President dóna compte de les resolucions fetes des de l’última Junta Rectora (any 
2019: de la 25 a la 47) i informa que són resolucions de caràcter ordinari.  
El punt es resol sense dubtes ni manifestacions per part dels membres de la Junta, 
donant pas al següent punt de l'ordre del dia. 
 
4. Informe de Direcció i pla anual de Direcció. 

 
El director del Centre pren la paraula, que agraeix l’assistència dels membres de la 
Junta, i tot seguit dona el detall dels aspectes més rellevants del tancament del curs 
2018-2019, i l’inici del curs 2019-2020:  
 

- Les tutories del curs s’han iniciat el 7 d’octubre, sense incidències, i les 
tutories dels cursos de CUID estan previstes iniciar-se el proper 4 de 
novembre. Cal destacar, que aquest és el primer any que estan habilitades 
totes les aules per realitzar emissió en totes les tutories de grau, des de Salt, 
Olot i Figueres.  

- Matrícula curs acadèmic 2019-2020:  
o El període de matrícula està encara obert, i malgrat que la data de 

finalització de la matrícula és inicialment el 23 d’octubre, es preveu 
que s’allargui fins al proper 7 de novembre, coincidint amb la data de 
finalització de la matrícula dels cursos de CUID.  

o L’evolució de la matrícula és similar a la del curs anterior, destacant la 
millora de la matrícula dels estudiants d’accés a la universitat, 
consideració molt rellevant donat que són potencialment estudiants 
de grau en el futur. 

o Per contra, la evolució de la matricula de CUID marca una dinàmica 
bastant per sota de la prevista, malgrat haver ampliat l’oferta de 
cursos d’idiomes en el Pla Acadèmic Docent. 

o A nivell de Grau, la matrícula està lleugerament per sota de les xifres 
de l’any anterior, si bé s’espera poder recuperar la mateixa magnitud 
abans de la finalització del període de matrícula.  

- Campanya de publicitat i difusió de la UNED Girona: s’ha realitzat com en 
altres ocasions, publicitat a premsa, al Diari de Girona, Cadena Ser, així com 
s’ha patrocinat un autobús municipal de Girona, la Línia 5, i s’han realitzat 
campanyes de difusió a xarxes socials i premsa local, a Olot i Figueres.  La 
campanya de publicitat a Sant Feliu de Guíxols s’inicia en les properes 
setmanes, per captar alumnes en l’oferta acadèmica d’idiomes a la localitat, 
un cop s’hagi finalitzat el període de matricula de l’Escola Oficial d’Idiomes a 
la localitat.  

- Activitats d’acollida a nous alumnes: amb l’inici del curs s’han realitzat 
diverses sessions d’acollida als nous alumnes (conjuntament amb professors 



 
 

tutors), en el que es transmet la filosofia de la UNED, així com les principals 
eines tecnològiques de la plataforma AVIP, sessions realitzades pel tutor de 
COIE.   

- Canvis en la retenció de l’IRPF a tutors i coordinadors. Malgrat, la relació 
contractual formal de la UNED amb els professors tutors és com a figura de 
becari, derivat del reial decret expressament publicat per establir aquesta 
relació al 1986, i fins a la data, s’aplicava per defecte una retenció de l’IRPF 
d’un 15%. Per al curs 2019-2020, i com a instrucció expressa de la UNED, per al 
present curs acadèmic s’estableix una retenció mínima del 2% per als 
professors tutors i d’un 0% per als coordinadors. Aquest canvi en la 
interpretació de la normativa, ha provocat una sobrecàrrega de feina a 
l’equip de PAS, donat la recollida d’informació del Model 145 de situació 
personal de tots els tutors, i adaptar les retencions a les preferències 
manifestades individualment pels tutors.  El director vol deixar constància de 
l’agraïment per aquesta tasca realitzada, especialment des de comptabilitat i 
des de la secretaria de Direcció. 

- Reunió de directors de centres associats El 19 i 20 de setembre, el Director va 
assistir a la reunió de directors de la UNED de centres associats a Madrid, on 
es va tractar temes com:  

o La fiscalitat dels tutors, la limitació d’hores de dedicació dels tutors i 
la importància de complir amb les normatives actuals. 

o Especial referència es va fer a les venies docendis. En aquest punt, és 
rellevant destacar que en els dos darrers cursos acadèmics, el Centre 
Associat de UNED Girona ha tingut una sortida de 26 tutors, derivat 
de la jubilació de les classes passives o desvinculacions voluntàries de 
tutors, el que ha comportant una incorporació d’un total de 46 nous 
tutors en els dos anys acadèmics. S’han incorporat més tutors que 
tutors de baixa, perquè ara els tutors nous fan menys assignatures 
que els d’abans. A més, els tutors que han marxat, tenien la gran 
majoria vènia docendi.  
En aquest sentit, es recorda que el ROFCA del Centre estableix un 
màxim de dos anys com a tutors substituts (sense venia docendi), a 
l’hora que limita el percentatge de tutors sense venia en un 10% del 
total dels tutors. L’elevada rotació provocarà la necessitat de 
convocar venies docendi per tal de garantir d’assolir les limitacions de 
la normativa. 

o En la reunió de directors també es va informar que s’està treballant 
per tal de modificar la forma de donar docència per part de la UNED, 
orientant el sistema d’avaluació cap a un sistema on la avaluació 
continua sigui més rellevant.  

o Contractació de personal. S’informa que els centres associats estan 
amb la limitació que té la llei per a les administracions públiques, a 
l’hora de contractar personal, que no està permesa. Aquest aspecte 
és rellevant en el mitjà termini per al Centre de Girona, donat que si 



 
 

no hi ha canvis substancials en aquesta limitació, la previsible jubilació 
de personal podria comportar problemàtiques importants. 

 
- S’informa de les reunions i acords amb altres centres i institucions:  

o ERAM es renova l’acord de col·laboració en el que es cedeixen les 
aules durant els horaris que no s’utilitzen per la docència UNED.  

o Programes de transició (PTT) al treball de l’Ajuntament de Salt. 
L’Ajuntament de Salt i el Departament d’Educació ofereixen formació 
a estudiants amb l’objectiu d’ inserció i s’han cedit els equipaments de 
la UNED, per a aquesta formació. El representant de l’Ajuntament de 
Salt, agraeix la col·laboració en la cessió de l’espai, que ha estat molt 
ben valorada pels estudiants.  

o Reunió amb Cambridge. Una de les explicacions de la davallada de 
matrícula dels cursos de CUID, és que la titulació obtinguda és pròpia 
de la UNED i ha deixat de ser acreditació suficient en determinades 
institucions, amb la necessitat de molts estudiant d’accedir a la 
certificació Acles. En aquest sentit, ja l’any passat es va procedir a 
realitzar exàmens de Cambridge al centre, amb l’autorització de la 
coordinació de CUID Madrid, i aquest any Cambridge ha anunciat un 
nou examen d’acreditació més àgil i econòmic (Linguaskill), que s’ha 
fet arribar també a CUID central per veure si hi ha possibilitats de 
col·laboració a nivell estatal.  

o Col·legi de psicòlegs de Catalunya. Renovació del conveni per  
realitzar les pràctiques dels estudis de psicologia, gràcies a la relació 
promoguda per la representant d’estudiants del centre, qui rep la 
felicitació per part de tots els membres de la Junta.  

- Detall de les activitats d’extensió universitària que s’han desenvolupat:  
o Exposició fotogràfica a càrrec de Trevor Skinner.  
o Curs de conversa en anglès (B2 i nivell C1-C2).  
o Peritaje psicológico, que ha finalitzat la seva 18ª edició i que ja s’ha 

convocat la 19ª edició per al present curs. 
o Secrets dels boscos prevista per als propers 8 i 9 de novembre de 

2019.  
o Jornada de creativitat de Salt, el proper 9 de novembre, on la 

UNED Girona participarà amb una proposta d’il·lustrar els sentits, 
una temàtica de dibuix, des de la òptica de creixement personal.  

- S’informa que aquest any acadèmic, tal i com estava previst en el PAD 
2019-2020 s’han iniciat tutories de cursos avançats de grau de Dret 
(Derecho Financiero y tributario 2.1 y 2.2) i  Psicologia 
(Psicofarmacología/Técnicas de Intervención Cognitivo Conductuales).  

- Pràcticum màster de professorat, continuem tenint moltes dificultats per 
col·locar els nostres estudiants, donat que els Centres educatius de 
Girona són molt restrictius, en no rebre cap contraprestació econòmica. 
Ens hem queixat a Ensenyament, però la situació és comuna per tots els 
centres universitaris que necessitem enviar als nostres alumnes a centres 



 
 

de secundària a fer pràctiques a les comarques gironines (especialment 
zona del Gironès).   

- El Centre Associat UNED Girona va obtenir el 2017 el nivell d’implantació 
de qualitat de l’Aneca, amb la Càtedra de Qualitat de Tudela, que s’ha de 
renovar aquest any. El Centre ha optat per acreditar el nivell següent de 
qualitat, nivell de Consolidació, que s’haurà de defensar i treballar durant 
els pròxims mesos.  

 
Finalment, el director sotmet a la Junta el seu Pla de Direcció que contempla el 
desenvolupament del PAD, el treball en l’adequació normativa que afecta a 
professors tutors i el PAS i el manteniment de la qualitat en la gestió del centre i els 
seus serveis, en línia amb la pròxima acreditació que es treballarà. La Junta Rectora 
en dona el vistiplau.  
 
Un cop el Director del Centre finalitza la seva exposició, pren la paraula, el 
representant de la UNED, Gustavo Palomares, que manifesta la seva satisfacció de 
participar a la Junta Rectora del Centre de Girona i que vol complementar la 
exposició del director amb anotacions, explicant alguna de les dinàmiques amb 
alumnes i tutors de la UNED.  En aquest sentit, exposa que la nostra universitat ha 
mantingut la matrícula, malgrat la reducció de la dinàmica de la matrícula d’altres 
universitats públiques.  
Diu també que la UNED ha d’acomodar l’oferta acadèmica per  assolir la nova 
agenda 2030 de la Unió Europea, que requerirà esforços de la universitat i dels seus 
centres associats. Ens anticipa que la UNED està treballant en desenvolupar graus 
de tres anys de formació, un any inferior a l’oferta acadèmica de la major part dels 
graus en l’actualitat, amb l’objectiu de reduir els continguts per adaptar-los als tres 
anys de formació, mantenint la qualitat dels mateixos.  
 
A més, destaca que la UNED ha evolucionat com a universitat, ja no com a 
universitat escombra de la resta d’oferta universitària, sinó que s’està situant com a 
primera preferència de molts perfils d’estudiants, que valoren la capacitat de 
compaginar els seus estudis amb altres obligacions, així com la flexibilitat que 
aporta l’estudi a distància.  
 
Alhora, destaca que els centres associats han de tenir un major protagonisme, entre 
altres aspectes per combatre l’abandonament estudiantil, que segueix en nivells 
molt elevats, d’un 46%, percentatge similar a altres universitats públiques, amb la 
realització de plans d’acollida de tutors mentors o alumnes mentors, articulant 
aquests cursos de nivell zero, amb l’objectiu de contenir o reduir l’abandonament.  
 
Respecte a la relació institucional de tutors, el degà explica que la UNED està 
treballant en el reconeixement de la figura dels professors tutors i que les 
negociacions en aquest aspecte evolucionen favorablement per reconèixer una 
relació laboral dels tutors amb els centres associats, el que podria comportar altes a 
la Seguretat Social.  En aquest punt, cal destacar que tant la reducció dels anys dels 



 
 

graus a tres, que provocarà una reducció dels ingressos en la matrícula, així com 
l’increment del cost de la Seguretat Social, que es pot derivar de la modificació de la 
relació amb els tutors, provocarà un increment del cost de la Universitat, el que 
haurà de ser compensat per un increment del finançament per part de 
l’administració central.  
 
I per últim, el degà, manifesta la seva admiració pel Centre Associat UNED Girona, 
que descriu com a exemplar, fent referència especialment a la ampliació de les 
tutories dels cursos avançats, que considera oportunes per donar suport als 
estudiants i acompanyar als alumnes en la superació dels graus.  
 
5. Aprovació dels comptes anuals de 2018 

 
El Director del centre informa que els comptes anuals del 2018 van ser per la Junta 
Rectora el passat 30 d’abril de 2019 i que, un cop obtingut l’informe d’auditoria 
emès per l’IGAE, es presenten als membres de la Junta Rectora per a la seva 
aprovació definitiva i remesa per a la seva publicació al BOE.  
 
El resultat comptable de l’exercici econòmic ha estat d’un benefici de 243 €, i els 
canvis en el balanç més rellevants venen d’anys anteriors, quan es va incorporar el 
valor de la cessió de l’espai del centre, seguint les recomanacions de l’auditoria.  
 
L’informe de l’auditoria, que s’ha enviat prèviament als membres de la Junta 
Rectora, exposa que la formulació dels comptes reflecteix la imatge fidel de la 
institució, sense salvetats. No obstant això, com en anys anteriors en l’informe de 
l’auditoria, es destaquen aspectes menors, que no afecten a l’opinió dels auditors, 
referents a:  

- Cessió dels immobles en les delegacions de la demarcació, en els que no 
es detallen els ingressos i despeses meritats per aquesta cessió, ja que no 
són cessions fixes i són d’import no material.  

- Provisió de l’import de la Seguretat Social dels contractes de direcció 
d’anys anteriors, import que any a any es va reduint, ja que la situació 
d’aquests llocs és totalment acord a normativa des de fa temps.   

- Referència a l’evolució del finançament de la Diputació de Girona, en 
comparació a les aportacions d’anys anteriors.  

 
Els membres de la Junta Rectora aproven per unanimitat els comptes anuals.  

 
6. Pla d’Activitats d’Extensió per al curs 2019-20.  

 
Es detallen les principals activitats descrites en el detall aportat als membres de la 
Junta Rectora, on s’especifica que és un pla de màxims previstos per al curs 
acadèmic 2019/2020. Alhora s’explicita que es parteix d’un pressupost estimatiu, 
malgrat que la gestió dels cursos organitzats per la coordinació d’extensió són 



 
 

autofinançables, amb l’objectiu de garantir cobrir els costos de l’organització dels 
cursos per les matrícules dels participants.  
 
Tots els membres de la Junta Rectora es donen per informats del detall descrit en la 
documentació enviada, i no hi ha manifestacions al respecte, donant per finalitzat el 
punt.  
 
 
7. Aprovació del pressupost de l’any 2020. 
 
El President de la Junta Rectora descriu les principals magnituds descrites en el 
pressupost entregat amb anterioritat als membres de la junta, on es destaca que els 
ingressos previstos per a l’any 2020 són de 503.968,44 euros, ingressos que 
provenen principalment de l’aportació de la Diputació de Girona, de 280.000 €, de la 
UNED Central de 186.500, i corporacions locals i centres associats de 27.800 €.  
En el capítol de despeses, es preveu una despesa de 170.900 € del capital de cost de 
personal, que estima un increment del cost salarial d’un 2,05% segons s’extreu dels 
acords del projecte de Pressupostos de l’Estat del 2020.  
 
El Capital 2, de despeses corrents ascendeix a 103.950 €, mentre que el Capital 4 de 
transferències corrents, corresponent al cost de Tutors i Coordinadors del Centre, 
ascendeix a 226.618 €, mentre que la despesa prevista en inversions, inclosa en el 
capítol 6 és de 2.500 €.  
 
En qualsevol cas, l’estimació del pressupost presentat es considera conservador, i 
s’esperen desviacions a l’alça, derivats tant de les aportacions de UNED Central, que 
pot incloure aportacions respecte a CUID, així com en la millora de la matrícula real 
del curs acadèmic, si aquesta es dona.  
 
En suma, es demana als membres de la Junta Rectora l’aprovació del pressupost. 
Sense cap apreciació al respecte, donant per explicades les principals partides de 
pressupost i les variacions respecte al resultat comptable de l’any anterior, tots els 
membres de la Junta Rectora aproven per unanimitat el pressupost de l’exercici 
2020. 

 
 

8. Torn obert de paraula.  
 
En el darrer punt de l’ordre del dia, es demana la paraula dels membres de la Junta 
per fer qualsevol valoració o aportació. En aquest sentit, el representant de 
l’Ajuntament de Salt, Fermí Conill, agraeix de nou la cessió de l’espai al centre 
associat per al desenvolupament del PTT.  
 
El Degà de la UNED, Gustavo Palomares, manifesta la necessitat de reduir el ratis 
d’abandonament escolar dels alumnes, i en aquest sentit, proposa la creació de 



 
 

mentories per part d’alumnes per oferir un acompanyament als alumnes de primer 
curs, per enfortir la seva acollida a la Universitat.  
 
La representant d’estudiants, Lenka Dadova, agraeix al Centre Associat la seva tasca 
realitzada durant la matrícula i manifesta la satisfacció del tracte per part del PAS als 
estudiants.  
 
En aquest moment, es dona per conclosa la sessió, agraint l’assistència i participació 
de tots els membres, quan són les 18.57 hores. 


