
 
 

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

16-11-21 

 

A Salt, a  les  18:30 del 16 de novembre de 2021. 

Comença la Junta Rectora del Centre Associat de UNED Girona que es realitza 

presencialment a la Sala d’Actes de la UNED. 

Assistents: 

Sr. Albert Piñeira- President i representant de la Diputació de Girona  

Sr. Jesús de Andrés – Vicerector de Centres Associats de la UNED  

Sr. David Maldonado – Director del Centre Associat. 

Sr.. Fermí Cunill – Regidor de l’Ajuntament de Salt. 

Sr. Àdam Bertran – Regidor de Girona  

Sra. Adela Pancorbo  – Representant del PAS  

Sr. Francisco Carriqui – Representant d’estudiants  

Sra. Gemma Pujolar - Regidora de l’Ajuntament d’Olot 

Sr. Salvador Calabuig - Regidor d’educació de Sant Feliu de Guíxols   

Sr. Joaquin Morata –  Representant dels Professors Tutors. 

Sr. Francisco Jose González – Secretari del Centre Associat i de la Junta Rectora. 

Un cop finalitzada la introducció i salutació a tots els membres, es dona per 

començada la Junta Rectora, donant compte de l’ordre del dia previst:  

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior. 

Es planteja l’aprovació de l’acta i sense cap manifestació, es dona per aprovada per 
unanimitat, sense cap manifestació.  

2. Donar compte de les resolucions des de l’última data de Junta Rectora fins ara. 

Resolucions número 45 a 63. Es sol·licita si algun membre de la junta té algun dubte 

sobre les resolucions referenciades.  

 

 



 
 

3. Informe de Direcció. 

 

Se li dona la paraula al Director del centre, qui sintetitza els aspectes més 

importants de l’evolució del centre des de la darrera Junta rectora del mes de 

juny, on destaquen els següents punts:  

 

- Inici de l’activitat presencial al Centre: al setembre es va iniciar l’activitat al 

centre associat amb la presencialitat del Personal de Administració i Serveis 

(PAS), per poder atendre les consultes dels estudiants i la gestió de la 

matrícula.  

- El curs acadèmica va començar al 3 d’octubre, recuperant el 100% de la 

presencialitat dels tutors al centre, recuperant el model educatiu de la UNED; 

que combina la presencialitat i virtualitat en totes les nostres aules.  

- Els exàmens del mes de la convocatòria de setembre es van atendre des del 6 

a l’11 de setembre, sense incidències.  

- Es consolida les col·laboracions amb institucions de l’entorn universitari de 

Girona i Salt, on destaca la cessió d’espais a l’Institut Vallvera, a l’ERAM, així 

com a l’Ajuntament de Salt amb els programes PTT, sense incidències 

rellevants.  

- S’ha recuperat l’activitat d’UNED Sènior, amb molt d’èxit després d’un any i 

mig on la seva activitat estava limitada. En aquest aspecte destacar el suport i 

la col·laboració de les institucions que donen suport al programa, 

especialment a l’Ajuntament de Figueres i l’Ajuntament d’Olot. 

- Donar la benvinguda al nou representant d’estudiants, Francisco Carriqui, a la 

Junta Rectora. 

- Informació de la matrícula del curs 2021/2022:  

o Estudis reglats millora important de la matrícula, assolint els 1.005 

estudiants matriculats, xifra molt positiva, que permet superar els 

1.000 estudiants per primer cop en els darrers anys.  

o CUID: millora de la matrícula, si bé aquesta millora s’identifica en la 

matrícula virtual, mentre que tenim dificultats per consolidar una 

millora de la matrícula d’idiomes presencials, que se justifica per les 

dificultats del reconeixements dels títols per part de les 

administracions.  

o Micrograus matrícula poc rellevant de cinc estudiants.  

o UNED Sènior: amb la matrícula del primer semestre, es consoliden 

xifres molt importants de matricules als diferents programes ofertats 

al territori, el que acredita l’acceptació dels diferents programes 

proposats. A Olot es registren 102 matrícules, 43 a Figueres i 15 a Salt. 

 



 
 

- A nivell d’activitats d’extensió es manté una activitat molt rellevant al centre, 

que combina oferta presencial i virtual, on destaca:  

o Curos de mediació o d’altes capacitats, entre altres.  

o Presentació de llibres, com el d’un dels nostres tutors, en Narcís Sastre, 

prevista properament. Així com la presentació del darrer llibre de la 

Núria Esponellà, que es realitzarà durant el 2022.  

 

- Altres aspectes més particulars, el Director informa a la Junta que va gaudir 

les sis setmanes de paternitat durant l’estiu, reincorporant-se a mitjans 

d’agost, període durant el qual va ser substituir temporalment pel secretari 

del centre, sense que hagués afectacions a l’activitat del centre.  

- Reunió de Directors de Centres Associats a Sevilla durant el setembre, on es 

van comentar aspectes rellevants respecte a les necessitats de contractació 

de PAS del centres, així com es va informar de l’aprovació per part de l’ANECA 

del Grau de Mestre en Educació infantil. També es va subratllar la necessitat 

de millorar la plataforma tecnològica de la UNED.  

- S’han realitzat les reunions habituals de Campus, on s’ha treballat 

principalment en l’informe de personalització d’assignació de costos, per tal 

d’unificar criteris d’assignació i comptabilització i poder donar resposta als 

requeriments de la IGAE.   

- Per últim, destacar i agrair el suport de Caixabank que ha donat 1.000 € als 

programes d’UNED Sènior a través de la Fundació la Caixa.  

El director un cop finalitza la seva explicació, sol·licita si algun membre de la junta 

té alguna manifestació o consulta al respecte. En aquest moment, el Vicerector 

de Centres Associats pren la paraula, per felicitar en primer lloc al Centre per la 

millora de la matrícula, i superar els 1.000 estudiants, tot desitjant que es puguin 

consolidar per a propers anys acadèmics.  

Respecte a CUID informa que estan en tràmits per a consolidar un conveni amb 

Trinity que permeti la convalidació dels títols, el que permetrà protegir la 

matrícula per als propers cursos. D’altra banda, confirma, tal i com ja ha comentat 

el Director del centre, que l’ANECA ha aprovat el Grau de Mestre, i que existia la 

possibilitat de començar el segon semestre d’aquest curs, però que finalment la 

UNED ha decidit programar el grau per al proper curs acadèmic, 2022/2023. I sobre 

la millora de la plataforma de la UNED, informa als membres de la Junta rectora, 

que s’ha convocat un concurs d’adjudicació de la millora de la mateixa, i que s’ha 

de resoldre durant aquest mateix curs, implementant les millores necessàries. I 

per últim, informa que les necessitats de personal PAS dels centres, se segueix 

negociant amb el Ministeri d’Hisenda, i estan reportant documentació per tal de 

consolidar una negociació i resolució de la situació actual.  



 
 

El President agraeix la intervenció del Vicerector i sense més manifestacions, es 

dona per conclòs el punt de l’ordre del dia i es dona pas al següent.  

 

4. Donar compte de l’estat de liquidació del pressupost. 

 

El president dona pas al Director per a explicar l’estat de liquidació del pressupost 

del present exercici. El director abans de començar l’explicació de la liquidació del 

pressupost, informa als membres de la Junta rectora que a partir del proper any, 

aquesta liquidació es realitzarà sobre el pressupost estimatiu, i no en el format 

actual.  

 

Respecte a la liquidació d’ingressos s’informa que a data d’avui ja s’han ingressat 

el 100% dels ingressos previstos, derivat que avui s’han ingressat el saldo 

corresponent al tercer abonament procedent de la UNED. En suma, en la 

liquidació d’ingressos que es va compartir amb els membres de la Junta, dels 

518.000 euros d’ingressos previstos en el conjunt de l’any, faltava l’ingrés de 

61.000 € de la UNED que s’ha realitzat durant el dia d’avui.  

 

Sobre les despeses, se segueix un compliment proporcional a la despesa prevista 

fins a dia d’avui, i resta pendent l’assignació corresponent a la despeses del mes i 

mig que falta per a tancar l’any natural de l’exercici comptable.   

 

Un cop detallat l’execució del pressupost, se sol·licita als membres de la junta si 

tenen alguna pregunta o requeriment, no havent cap manifestació. El Director 

recorda de nou, que per al proper exercici s’adaptarà la liquidació pressupostaria 

a sistema de gestió estimatiu.  

 

5. Donar compte de la situació contractació personal temporal substitució PAS 

jubilada. 

 

El Director explica que derivat de la jubilació de la secretaria d’administració i 

Direcció del PAS del centre, prevista per al 31 de desembre de 2021, i tal i com ja 

es va sol·licitar a l’anterior Junta Rectora, s’ha iniciat un procés de concurs de 

contractació personal temporal per la substitució PAS. 

 

El Director explica que més enllà de les gestions que està fent la UNED amb el 

departament de Costos de personal del Ministeri d’Hisenda, hem de buscar una 

solució particular sobre la secretaria de direcció del CA Girona. El PAS del centre 

està constituït de tres persones, i una persona a OLOT.  



 
 

 

 

Hem fet una convocatòria de bases públiques de substitució temporal de màxim 

de dos anys, per trobar una persona, en base al marc normatiu actual. Aquesta 

convocatòria representa categoria 3a en el detall de llocs de treball del PAS, amb 

condicions econòmiques definides en la relació de llocs de treball aprovada al 

Centre i en el conveni del PAS 

S’informa que el període de recepció de candidatures acaba avui. Un cop finalitzat 

període de recepció, es reunirà el tribunal avaluador, que està format per l’equip 

directiu del centre associat, una persona de al Diputació de Girona, i la secretaria 

de direcció del centre associat.  

 

A més, informa, que la convocatòria s’ha realitzat respectant l’article 25 dels 

estatuts del CA de al UNED; en el que prèviament a realitzar la convocatòria s’ha 

consultat als membres de la Junta Rectora la disponibilitat de cedir personal, 

obtenint resposta negativa al respecte de l’Ajuntament de Girona, i absència de 

resposta per part de la resta d’institucions, el que representa una negació 

implícita contemplada en la pròpia petició que va fer el Consorci (on es 

considerava una no resposta, com a negativa).  

 

Es preveu finalitzar el procés de selecció durant el mes de novembre, i la 

incorporació de la millor candidatura abans de finalitzar l’any, per tal de garantir 

un traspàs de tasques i procediments adequat. 

 

 

El President, sol·licita a la resta de membres de la Junta si necessiten algun 

aclariment addicional, no sent el cas, pel que es dona per conclòs el punt de 

l’ordre del dia.  

 

6. Torn obert de paraules. 

 

Es dona per finalitzada, i convida las membres a la inauguració del curs acadèmica.  

 


