
 
 

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

10-12-20 

 

A Salt, a les 16:30 del 10 de desembre de 2020. 

Comença la Junta Rectora del Centre Associat de UNED Girona, que derivat de la 

situació de pandèmia de la COVID-19, es realitza de forma telemàtica, a través de 

Microsoft Teams. 

Assistents: 

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

Sra. Cristina Orgaz, Vicerectora de Centros Asociados UNED 

Sr. David Maldonado, Director del Centre Associat. 

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

Sr. Joaquin Morata, Representant dels Professors Tutors, que s’excusa que a les 17 

hores haurà de desconnectar-se per atendre estudiants 

Sra. Adela Pancorbo, Representant del PAS. 

Sra. Agnès Lladó, Representant de l’Ajuntament de Figueres  

Sr. Adam Bertran, Representant de l’Ajuntament de Girona  

Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch, Representant de l’Ajuntament d’Olot  

Sra. Lenka Dadova, Representant dels Estudiants   

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

El president s’interessa per la salut de tots i saluda a totes i tots els presents. Un cop 

realitzada aquesta introducció, es comença a llegir l’ordre del dia previst:  

 

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta anterior. 

No hi ha cap observació i es dona per aprovada per unanimitat. 

 

 

 



 
 

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

El president informa a tots els assistents que disposen del llistat de resolucions 
aprovades des de la darrera Junta Rectora i li consulta al Director del Centre si 
considera destacar-ne alguna.  

El Director del centre informa que el detall de resolucions són els pagaments i 
cobraments ordinaris de l’activitat acadèmica del centre i, en particular, de la 
campanya publicitària que es va iniciar amb la matrícula del curs acadèmic 2020/2021, 
així com el procés de licitacions, de contractacions del centre, que es detalla en un 
altre punt de l’ordre del dia.  

El Director ofereix la possibilitat als membres de qualsevol consulta, que es declina, 
donat que tota la informació sobre resolucions aprovades  ha estat enviada amb 
anterioritat a tots els membres, pel que s’avança en l’ordre del dia, sense cap 
comentari al respecte.  

Es donen per informades les resolucions 41 a 75 (incloses) del 2020. 

 

3. Informe de Direcció. 

El President li dona la paraula al Director, qui detalla les novetats de l’activitat del 

Centre Associat, des de la darrera Junta Rectora:  

- Reinici d’activitat acadèmica i docent del Centre Associat. Obertura del Centre 

Associat la setmana del 14/09/2020 amb un cas de COVID de l’equip de PAS i 

col·laboradors, el que va provocar que l’activitat s’iniciés de manera telemàtica, 

derivat que tot el PAS, es va considerar contacte estret. Es van organitzar les 

sales, horaris d’obertura i tancament del centre sense la necessitat de contractar 

ningú, i el 24 de setembre es va iniciar l’activitat del centre amb normalitat. De 

manera preventiva, es va establir un protocol de control de Covid, establint 

horaris de teletreball altern, més enllà de proveir EPIs a tots els membres, el que 

ha permès, fins a la data mantenir l’activitat del Centre, amb relativa normalitat.  

  

- Col·laboracions amb l’Institut Vallvera i ERAM. Com ja es va realitzar en anys 

anteriors, amb l’inici del curs s’ha reprès la col·laboració amb l’Institut Vallvera i 

l’ERAM, amb la cessió d’espais als matins. S’inicia amb normalitat amb horari de 

matins i tots els espais de la tarda es mantenen reservats per necessitats 

acadèmiques de la UNED.  

 

- Signatura conveni La Foixarda (problemes de salut mental, en el marc UNIDIS) i 

amb el Col·legi de Psicòlegs i la Facultat de Psicologia: ambdós convenis es 



 
 

centren en compartir activitats, recerca, pràcticum, col·lectiu d’estudiants i 

col·legiats, oferta de formació, organització alumnat atenció i orientació a 

l’alumnat (amb la col·laboració del COIE).  

 

- En aquest punt, el Director agraeix a la Representant d’estudiants, Lenka Dadova, 

les gestions fetes per a impulsar el conveni de la UNED i el col·legi de Psicòlegs de 

Catalunya, que està signat amb tots els col·legis catalans, i del que forma part del 

Col·legi de Psicòlegs de Girona, així com es fa un agraïment a l’Àngel Guirado, que  

ha tingut un paper molt rellevant en la renovació i adequació del citat conveni.   

 

- Inici de curs: 5/10/2020.  

 

o El curs s’inicia el 5 d’octubre de 2020 recuperant la presencialitat de tutors 

i tutores, i l’emissió del 100% de les tutories i cursos oferts pel Centre 

Associat.  

o Reunions amb professorat i estudiants. Amb antelació a l’inici del curs es 

van realitzar reunions amb tutors i alumnes, per tal de detallar el pla 

d’acollida, en la nova situació de pandèmia, les mesures de seguretat i de 

prevenció que adoptava el centre. 

o El  15/10/20 hi ha un acord de les universitat catalanes i la Generalitat de 

Catalunya per tal de limitar el desplaçaments i reduir l’activitat docent 

presencial al conjunt d’Universitats Catalanes, acord pel qual, es va passar 

a un model de tutories només en emissió, i reservant la presencialitat 

només per a dos supòsits, en el que el tutor considerava rellevant poder 

gestionar la tutoria al Centre Associat, o bé per la necessitats dels 

estudiants de disposar ordinador per seguir la tutoria online. En qualsevol 

cas, l’assistència al centre de tutors va ser molt residual i no es va registrar 

cap assistent d’estudiants. 

o El sistema d’emissió per fer les tutories a través d’AVIP es va sobrecarregar  

durant les primeres setmanes de docència, derivat d’un problema de tràfic 

de xarxa, situació que es va evitar traslladant les tutories a Microsoft 

Teams, descongestionant el sistema AVIP i permetent l’activitat docent 

amb relativa normalitat. 

o La intenció és mantenir l’emissió de les tutories fins acabat exàmens de 

gener, per  limitar el moviment dels nostres estudiants i tutors.  

 

- Tancament de matrícula amb números molts similars al del curs anteriors: 951 

estudiants el curs actual, respecte als 945 de l’any anterior. Increment en Graus i 

CUID, mentre que s’observa una caiguda modesta en la formació d’Accés 

universitat i molt lleugerament a Màsters Oficials. Entre els alumnes matriculats, 



 
 

destacar els 432 de nous estudiants a la UNED. Cal destacar que es manté la 

problemàtica dels darrers anys de la UNED, on s’observa molta rotació 

d’estudiants i un volum important d’abandonament d’estudis, que  cal abordar de 

forma estructural.  

 

- Acte inici de curs amb en Joan Roca el 03 de novembre de 2020. En aquest punt 

destaca la valoració molt positiva de l’acte per part de la direcció del Centre, que 

malgrat que es va realitzar de manera virtual, va comptar amb un conferenciant  

de reconeixement global, i alhora arrelat a la demarcació de Girona, el que va 

permetre realitzar un acte àgil i dinàmic. 

 

- Reunions fetes a nivell de Directors de Campus. Darrera reunió el 9 de desembre 

de 2020, en la que es va actualitzar la situació de docència en pandèmia. A més, 

es va tractar la necessitat dels Centres Associats de reflectir en l’execució 

pressupostària per centres de cost a partir de 2020, comptabilitat analítica que 

des del Centre Associat de Girona ja es disposa del programa informàtic de 

comptabilitat per incloure el requeriment.  

 

- Activitats d’extensió a partir de gener: el centre te previst realitzar una activitat 

d’extensió al mes a partir del mes de gener:  

 

o Activitat ja iniciada El Peritaje Psicológico (21a edición).  

o Mediació Civil, Familiar i comunitària: 45/46 estudiants. 

o Es planifica fer un programa d’extensió de conferències gratuïtes per 

consolidar el traspàs de coneixement a l’entorn. 

 

- Les activitat d'Uned Sènior estan suspeses, tant a Olot com Figueres, derivat que 

els seus estudiants són població de risc, alhora que es preveu no reprendre 

l'activitat en el curt termini. En aquest punt, s'agraeix a l'Ajuntament de Figueres 

i Olot la cessió dels espais. 

 

- Vacances de Nadal. El centre romandrà tancat la setmana del 21 de desembre de 

2020 fins al 7 de gener de 2021, seguint el calendari acadèmic previst. 

 

- Exàmens mes de febrer. S’informa que els exàmens del primer semestre del curs 

acadèmic 2020/21 es realitzaran de manera online i, derivat de l’experiència dels 

exàmens del mes de juny i setembre de 2020, s’han identificat els aspectes de 

millora i el centre està totalment preparat per poder donar resposta a l’escassa 

demanda d’assistència d’alumnes al centre, oferint els espais i equips informàtics 

que puguin requerir. 



 
 

 

- Manual identitat de cultura organitzativa. La UNED ha presentat un manual 

d’identitat de cultura organitzativa, que permetrà unificar els criteris d’imatge 

col·lectiva entre la UNED Central i els Centres Associats, amb una imatge i 

estructura de comunicació comuna.  

 

- Substitució de personal PAS. Com ja s’ha compartit en anteriors reunions de la 

Junta Rectora, i que ja s’ha comentat amb la Vicerectora, des del Centre Associat 

ens preocupa que tenim personal que es podria jubilar durant el 2021. Aquesta 

preocupació neix de la limitació de contractació marcada per la llei.   

 

Planteja la necessitat de valorar quines alternatives poden tenir per tal de garantir 

la substitució de les possibles baixes per jubilació del centre associat, durant el 

2021. En aquest punt, la Vicerectora corrobora que no hi ha modificacions en el 

règim jurídic de contractació del sector públic, tot i que la UNED Central està en 

converses amb el Ministeri d’Hisenda i d’Universitats, per tal de valorar 

alternatives per a la possible substitució del personal PAS, tot i que en la actualitat 

no hi ha cap canvi formal al respecte.  

 

- Representants del PAS i de tutors a la Junta Rectora. Arrel de les eleccions de 

representant del PAS a la Junta rectora, el Director presenta a la Sra. Adela 

Pancorbo, com a representant del PAS a la Junta Rectora. Així mateix, el Sr. 

Joaquin Morata ha estat reelegit com a representant de tutors del Centre Assocat 

de Girona.  

 

Un cop el Director ha finalitzat la seva exposició, la representant d’estudiants, 

sol·licita la paraula, per tal de manifestar l’agraïment de la Delegació d’estudiants a la 

direcció del centre per la signatura del conveni amb el Col·legi de Psicòlegs de 

Catalunya.  

La regidora d’Olot sol·licita al Director si pot detallar en què van consistir els 

problemes de connectivitat detectat durant les primeres sessions de les tutories i si 

van afectar a un gran volum d’alumnes. El Director respon que van ser problemes 

puntuals, i que es van resoldre amb la utilització de la plataforma Teams, recuperant 

la dinàmica normal de tutories, pel que els efectes van ser molt limitats.   

Abans de finalitzar els comentaris de l’informe de la direcció, el President dona la 

benvinguda a la representant de PAS i felicita al representant de tutors, per la seva 

reelecció.  

 

 



 
 

4. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost a 30/11/2020.  

 

El President dona la paraula al Director, per tal que detalli l’estat de compte del 

pressupost, informació que ja està en disposició dels membres de la Junta rectora.  

 

El Director explica que la execució del pressupost està en línia del previst i, a data 

30 de novembre, s’acumula una despesa d’un 84,4% del pressupost anual, 

despesa que ha registrat una certa reducció dels consums, derivats dels mesos 

d’escassa activitat del centre pel confinament dels mesos de març i abril,  mentre 

que s’ha observat un increment de la despesa d’EPIs higiènics per al PAS i tutors, 

pel que el pressupost de despesa s’està comportant en línia del previst en el seu 

conjunt.  

 

A nivell d’ingressos, ja s’han efectuat la major part dels ingressos previstos per al 

2020 i només estan pendents les aportacions de l’Ajuntament de Figueres i Olot, 

que estan en tràmit de justificació i formalització. A més, degut a que s’han 

executat pagaments de la UNED Central, derivats d’anys anteriors, el que ha 

permès millorar els ingressos respecte al pressupost, situant l’execució 

pressupostària en el 112,3% del pressupost.  

 

El Director sol·licita si algun membre de la Junta requereix algun aclariment o té 

algun dubte respecte a la descripció de l’execució del pressupost, que es declina 

per part dels membres de la Junta, el que permet donar per tancat el punt de 

l’ordre del dia.  

 

 

5. Donar compte de les licitacions realitzades. 

 

El procés de licitacions és un repte pendent del centre associat i del consorci, que 

s’ha començat a abordar aquest any. El Centre Associat hi està treballant, després 

d’haver licitat, a través del perfil de contractant públic, l’assignació del servei de 

gestionar les licitacions públiques dels diferents contractes del Centre Associat. 

Aquest primera licitació va quedar resolta amb una sola candidatura.  

 

Licitacions realitzades:  

o Xarxes Socials  

o Serveis de neteja  

o Programa de gestió informàtica de comptabilitat a través d’una licitació 

exprés.  

 

Entre els contractes o despeses recurrents que poden ser objecte de licitacions, 

queden pendents les licitacions del servei informàtic del centre i de comptabilitat, 

que són rellevants per al centre, i que es preveu fer durant el 2021.  



 
 

 

Un cop finalitzada l’exposició del Director, es dona per tancat el punt, sense cap 

manifestació o consulta per part de la resta de membres de la Junta Rectora.  

 

6. Torn obert de paraules. 

El Director pregunta a l’Ajuntament de Salt sobre l’estat de reparació de 

l’ascensor de la Coma Cros que encara no funciona. El representant de 

l’Ajuntament anticipa que espera que es pugui solucionar el mateix mes de 

desembre, a l’hora que demana disculpes pels inconvenients generats, i espera 

que en breu estigui solucionat.  

La Vicerectora comenta que s’està gestionant amb l’Ajuntament de Salt 

l’avaluació de funcionaris per oposició de l’Ajuntament de Salt a través de la 

plataforma de la UNED d’exàmens.   

La representant d’estudiants li demana al representant de l’Ajuntament de Salt si 

l’Ajuntament preveu poder cedir aparcament públic i gratuït per als estudiants de 

la UNED a la zona blava actual de l’aparcament de l’edifici de la Coma Cros. El 

representant de l’Ajuntament de Salt comenta que voldrien alliberar un 

estacionament gratuït per estudiants, malgrat que de moment es preveu 

mantenir la zona blava actual.  

El President sol·licita si hi ha algun aspecte addicional i, donat que no hi ha més 

torns de paraules, agraeix l’assistència a tots els membres de la Junta Rectora i 

dona per tancada la reunió, agraint l’esforç de tot l’equip en un any estrany i atípic 

i  mostrant-se  optimista per al 2021. 

Desitja unes bones festes, que els dies de Nadal es pugui desconnectar i passar 

pàgina i que el 2021 el mirem amb un somriure.  

S’aixeca la sessió quan són les 17:20 hores.  


