
 
 

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

29-06-22 

 

A Salt, a  les  18:30 del 29 de juny de 2022. 

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

forma telemàtica, a través de la plataforma Teams. 

Assistents: 

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

Sr. Íñigo Tejera Martín – Vicerector Adjunt 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. Joaquin Morata –  Representant dels Professors Tutors. 

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

Excusen la seva assistència a la Junta Rectora el Sr. Francisco Carriqui – Representant 

d’estudiants, així com els representants de l’Ajuntament d’Olot i l’Ajuntament de 

Figueres.  

Un cop finalitzada la introducció i salutació a tots els membres, així com l’agraïment 

de l’assistència de tots els membres, per part del president de la Junta Rectora, es 

dona per començada la Junta Rectora, amb el seguiment 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.  

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

Resolucions número 64 a 79 de 2021, i de la número 1 a la 46 de 2022. El president de 

la Junta Rectora explica que les resolucions es concentren en dos tipus, resolucions 

ordinàries, així com autoritzacions de despesa. Els membres han tingut el llistat de les 

mateixes de forma prèvia a la Junta Rectora. 



 
 

El director s’ofereix als membres de la Junta per a explicar o justificar el contingut de 

les resolucions, no havent cap dubte ni manifestació per part dels membres de la 

junta, pel que es dona per tancat el punt de l’ordre del dia.  

 

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 

novembre, on destaquen els següents punts:  

 

1. Tancament de curs. Un cop tancat el curs acadèmic 2021/2022, la dada de 

matrícula definitiva consolida una estabilitat en el número d’estudiants, de 

923 estudiants de grau, dobles titulacions i màster, mentre que s’observa un 

increment rellevant en el número d’estudiants dels Cursos d’Extensió, així 

com d’UNED Sènior, que supera els 250 matrícules, com a mostra d’un fort 

arrelament a Olot i Figueres, i amb més dificultats a Girona-Salt.  Com a punt 

negatiu a destacar és la evolució de la matrícula de CUID. 

 

2. Cursos d’extensió universitària 2021/2022. Destaca que s’ha realitzat un 

número relativament reduït, de cursos i activitats, però amb molta 

participació. Entre les activitats realitzades, destacaria:  

a. Presentació llibre Girona XX – XXI. Geografia urbana d’una ciutat en 

moviment. (Narcís Sastre). 28 de febrer del 2022. 

b. Curs d’Anàlisi del maltractament físic, psíquic i emocional a menors 

(Xavier Mingorance Cózar). 24, 25, 26 i 29 de novembre. (32 alumnes).  

c. Curs de mediació civil, familiar i comunitària (2ª edició). (Xavier 

Mingorance Cózar, Àngel Guirado, Tomás Fernández Villazala, 

Fuensanta Otero Beltrán) –Del 14 de febrer al 31 de maig de 2022. (27 

alumnes).  

d. Curs d’Alumnat amb altes capacitats (mòdul 1). Què hem de saber per 

a detectar i identificar a aquest tipus d’alumnat. (Àngel Guirado Serrat, 

Antoni Castelló Tarrida, Mercè Martínez Torres) – Del 14 al 28 de març 

de 2022. (8 alumnes).  

 

3. S’informa de la celebració d’un Consell de Centre el passat 21 de juny de 2022, 

en el que de manera consultiva es van presentar els aspectes més importants 

de l’ordre del dia de la Junta Rectora, detallant el Pla acadèmic, els comptes 

anuals i el pressupost de 2023, entre altres temes.  



 
 

4. Incorporació Patronat Fundació Clerch i Nicolau. S’informa que el Director ha 

estat nomenat membre del Patronat de la Fundació Clerch i Nicolau, 

representant a la UNED Girona.  

 

5. El Director informa als membres de la Junta Rectora que la Secretaria de 

Direcció, Carmen Diaz es va jubilar el 31/12/2021, a l’hora que informa que es va 

realitzar un procediment de concurs públic de substitució temporal, amb un 

contracte de dos d’anys, el que va permetre la incorporació de la Lidia Parera 

el mes de desembre de 2021. A l’hora, també s’informa de la baixa mèdica de 

l’Adela Pancorbo, durant part d’aquest primer semestre, baixa que es va 

cobrir amb la contractació d’una persona a través d’ETT, donada la necessitat 

urgent de poder assegurar el servei al Centre . 

 

6. El director informa que els exàmens de febrer o els de juny van ser totalment 

presencials, i malgrat les dificultats i la incertesa que vam sorgir entre alguns 

estudiants, el centre va garantir les mesures de prevenció de Covid, i els 

exàmens es van desenvolupar amb plena normalitat i sense incidents 

destacats, gràcies tant a la feina realitzada per l’equip de PAS, així com pel 

suport dels tribunals de la seu Central de la UNED, a qui se li agraeix el suport.  

 

7. Reunió de Campus Nord-est feta el 3-4 de maig a Girona, amb presència del 

Rector i Vicerectors de Centres Associats i d'Economia, així com tots els 

directors i secretaris del Campus Nord-est. Aquest tipus de reunió de campus 

es realitza habitualment dos cops a l’any, una presencial i una virtual. Aquesta 

vegada hem pogut rebre la reunió al Centre de Girona, el que va representar 

un repte en la organització de l’esdeveniment, que a l’hora va coincidir amb 

l’acte de reconeixement de la Jubilació de la Carmen Diaz, i que va ser un èxit, 

per la col·laboració del PAS.  

 

8. S’informa que la UNED celebra els 50è aniversari, i entre els actes planificar al 

centre de Girona, es destaca una taula rodona de debat que s’organitzarà com 

a cloenda de l’acte del Congrés de l’“Asociación Española de Ciencia Política y 

de la Administración”, prevista per al 9/9/2022, malgrat la coincidència amb 

exàmens. A més, es destaca els actes generals de la UNED, especialment l’acte 

al Senat, previst per al 7 de juliol, amb l’acord de tots els grups parlamentaris, 

amb el reconeixement de la aportació de la UNED durant aquests cinquanta 

anys.  

 

9. S’informa de la celebració durant els dies 15 a 17 de juny de la Reunió directors 

de la UNED a Palma de Mallorca. En la reunió es van explicar novetats 



 
 

importants de la UNED que es preveuen implementar per al proper curs, 

principalment la implementació d’una nova plataforma de gestió de la 

docència, amb base Moodle, que permetrà una relació més propera i flexible 

amb els nostres alumnes. Així com, novetats sobre la introducció de dos nous 

graus per al proper curs acadèmic, d’Educació Infantil i Enginyeria de l’Energia.  

 

Un cop resumits els aspectes més rellevants de l’informe de direcció, es posa 

a disposició de la resta de membres de la Junta Rectora, per aclarir o ampliar 

el contingut.  

El President agraeix al director la feina realitzada durant el curs, agraïment que fa 

extensió a tot l’equip de tutors i PAS del centre, per haver pogut recuperar un 

curs amb certa normalitat. I sense cap manifestació addicional, es dona pas al 

següent punt de l’ordre del dia.  

 

4. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost 2022. 

 

El President sintetitza els aspectes més rellevants de l’execució pressupostària del 

Centre associat fins al 22 de juny de 2022, on destaca que els ingressos, gràcies a 

les aportacions de totes les administracions, s’han comptabilitzat una part 

important del pressupost anual, mentre que les despeses, encara no inclouen el 

pagament del mes de juny, amb les corresponents pagues dobles, el que reflexa 

una execució inferior al 50% del pressupost. Un cop comentat els aspectes més 

rellevants de la execució pressupostària, el President dona la paraula al director.  

 

El director comenta que s’ha compartit amb anterioritat a la Junta el detall, 

partida per partida de l’execució pressupostària, com a mostra de transparència. 

A l’hora que destaca l’execució dels ingressos, especialment agraeix l’esforç de 

totes les institucions en poder abonar les seves aportacions, durant el primer 

semestre de l’any, el que permet cobrir totes les necessitats de liquiditat previstes 

per al conjunt de l’any.  

 

Un cop finalitzats els comentaris del president i del director, i sense haver més 

qüestions per part dels membres de la Junta, es dona per informada a la Junta 

Rectora de l’execució pressupostària, continuant amb l’ordre del dia.  

 

 

 

 



 
 

5. Ratificar contractació personal temporal. 

 

El president li dona la paraula al Director per a explicar el detall de la contractació 

de la Secretaria de Direcció. El director explica, que tal i com es va aprovar en 

l’anterior Junta Rectora, on es va delegar en la direcció el procediment de 

substitució i contractació de la Secretaria de Direcció, derivat de la jubilació de la 

Carmen Diaz.  

 

En aquest punt, se sol·licita la ratificació de la contractació de la Lidia Parera, com 

a Secretària de Direcció, tal i com es detalla en el conveni laboral del PAS del 

Centre Associat de la UNED Girona i a través d’un contracte laboral temporal a 

temps complert de dos anys de duració màxima. S’informa als membres de la 

Junta que el procés de selecció es va realitzar a traves d’una borsa de 

contractació, on la Lidia Perera va obtenir la millor qualificació.  

 

D’altra banda, es recorda que la UNED està treballant amb els Ministeris 

d’Universitats i d’Hisenda per poder donar resposta a les necessitats de 

contractació dels Centres Associats que tenen un problema de contractació, i la 

limitació dels costos de personal.  

 

Es recorda que més enllà dels canvis en la normativa dels Centres associats de la 

UNED, existeix una limitació en la contractació i substitució del personal laboral, 

que només es pot realitzar a través de la figura de contractació temporal. En 

qualsevol cas, no és la intenció del Centre Associat de prolongar la contractació 

temporal del PAS, que en la mesura que els canvis en la normativa ho permeti, es 

plantejarà la estabilitat dels mateixos.  

 

La Junta Rectora ratifica i aprova la contractació de la secretaria de direcció, 

donant per tancat el punt de l’ordre del dia i continuant amb el següent.  

 

6.  Aprovar comptes anuals 2021. 

 

En aquest punt el president dona la paraula al director per explicar les principals 

magnituds dels comptes anuals del Centre Associat del 2021.  

 

El Director explica que l’exercici comptable del 2021 es va tancar amb un resultat 

positiu d’uns 2.000 €, resultat que se situa en línia amb el pressupost, així com 

amb l’objectiu del Centre Associat, que com a administració pública destina els 

seus recursos públics a invertir en la formació, i aquesta ha estat el comès.  



 
 

D’altra banda, es comenta un ajust en els comptes anuals del 2021, motivat per la 

cessió de les instal·lacions de Salt, que modifiquen l’any d’inici de l’amortització el 

2012, quan es va produir la cessió de vint anys, i no des del 2014 quan van finalitzar 

les obres de les instal·lacions. En qualsevol cas, aquest ajust no afecta al compte 

de pèrdues i guanys, donat que l’ajust en l’amortització es repercuteix en la 

partida d’ingressos de la cessió corresponent.  

 

Es destaca que l’informe d’auditoria se signa sense salvetats, el que acredita que 

els comptes anuals reflecteixen la realitat del centre associat, com a mèrit de la 

feina realitzada pel PAS, especialment del comptable del Centre Associat, així com 

del suport del Vicerectorat d’Economia de la UNED, que ha donat un suport en 

l’assessorament, així com en la conciliació de criteris comptables per a tots els 

centres associats.  

 

En aquest punt intervé el Vicerector, qui felicita al centre per obtenir un informe 

d’autoria sense salvetats, ja que no és fàcil ni habitual entre altres centres 

associats. 

 

El President felicita a la feina del director i del centre associat, destacant també la 

obtenció d’un informe net de l’auditoria.  

 

Un cop finalitzades totes les intervencions, tots els membres de la Junta emeten 

el seu vot favorable, pel que es donen per aprovats per unanimitat els comptes 

anuals de 2021, donant per tancat aquest punt de l’ordre del dia. 

 

7. Aprovar pressupost del Consorci Universitari per al 2023. 

 

El President informa que s’ha de presentar un pressupost estimatiu, i que és un 

pressupost continuista amb exercicis anteriors, els ingressos i despeses són 

estables i homogenis, i que respon a una obligació legal dels consorcis públics, per 

tal d’incorporar el pressupost del consorci als de l’administració general de l’estat, 

amb anterioritat del 30 de juny. Això és degut a l’ordre de l’elaboració de 

pressupostos del BOE del 9 de juny del 2022 HFP/535/2022. 

 

El director explica que és un pressupost estimatiu, i que s’ha construït sota el 

supòsit de continuïtat de les aportacions de les administracions públiques, que 

financen el consorci. 

 

El pressupost que es presenta és continuista, sobre ingressos i despeses, malgrat 

l’increment de costos, amb la inflació, sobretot subministraments, o increment de 



 
 

la massa salarial. S’ha contemplat un increment d’un 1,71 % dels ingressos, i del 

2,8% de la despesa, el que anticipa un resultat positiu modest. En l’àmbit de les 

inversions no es contemplem inversions rellevants, ja que les aules estan ben 

dotades, i ja s’ha realitzat una inversió per tal de garantir l’emissió de totes les 

nostres aules.  

 

El president reincideix en que els pressupostos de cada any són similars, amb una 

estructura molt continuista, i les aportacions són estables i fixes per part de les 

administracions. Per tant, tot i ser un pressupost estimatiu, finalment és similar al 

pressupost executat.  

 

Un cop detallats els aspectes rellevants del pressupost estimatiu i la relació de 

llocs de treball, es consulta als membres de la Junta sobre la seva aprovació, que 

per unanimitat aprova els dos aspectes plantejats, donant continuïtat a l’ordre del 

dia.  

 

8. Aprovar les implantacions dels estudis dels graus de Mestre en Educació Infantil 

i d’Enginyeria de l'Energia. 

 

El president dona la paraula al director del centre, qui demana a la Junta tractar 

de manera conjunta els dos punts de l’ordre del dia, comentant conjuntament el 

punt 8 i 9, incloent el Pla acadèmic (PAD), ja que ja inclou l’aprovació dels nous 

dos graus per al curs acadèmic 2022/2023.  

 

Els membres de la junta accepten la proposta del director, qui comença 

comentant que el Grau d’Educació Infantil ja s’havia plantejat i aprovat el 2017, 

quan la UNED va anunciar la voluntat d’implementar el grau d’educació infantil, ja 

que es considera una aposta rellevant per al centre i els seus estudiants. A l’hora 

el Centre Associat considera rellevant poder incloure el Grau d’Enginyeria de 

l‘Energia en la seva oferta formativa, amb la seva implantació a l’aula d’Olot, on ja 

es realitzen altres graus de ciències, el que reforça la implantació de la UNED en 

tota la demarcació.  

 

Per al Grau d’Educació Infantil es preveu tutoritzar presencialment totes les 

assignatures de primer curs, a la vegada que es realitzarà la tutoria d’algunes 

assignatures de segon. En aquest sentit, hem assolit un acord amb els centres 

associats de Tortosa i Cervera, per tal de poder oferir totes les assignatures de 

segon de manera conjunta.    

 

Pel que fa als curos d’extensió universitària es preveu:  



 
 

- Cursos d’extensió i UNED Sènior repetim la estructura, però es demana un cert 

marge en la delegació a la direcció la concreció dels cursos, preservant la 

premissa de que els cursos en el seu conjunt donin un benefici 0, en el seu 

conjunt. Per tal no descompensin el pressupost:  

o Cursos de català de C2. 

o Ajudar als estudiant dels TFG/TFM.  

o Curs d’altes capacitats i mediació  

o Cursos de conversa en anglès.  

o Curs de dret processal penal, 

o Presentació de llibres al centre per part de tutors.  

El director, un cop ha fet una breu explicació de les principals novetats del PAD i 

el detall de les activitat d’extensió, dona la paraula al Secretari i Coordinador 

acadèmic del centre, per tal que detalli els PAD 2022/2023, quin sintetitza els 

aspectes més destacats dels objectiu acadèmics:  

1. Continuïtat general en la tutorització d’assignatures de grau, dobles graus i 

màsters. 

a. Buscant de tutoritzar el major nombre d’assignatures que tenen un 

mínim de matrícula, el que ens ha portat a recuperar algunes 

assignatures que havíem enviat a campus anys anteriors. 

b. Manteniment de la tutorització de les assignatures de segon i tercer 

dels graus amb més matrícula, que són Dret i Psicologia. 

 

2. Inclusió del grau d’educació infantil i el grau d’enginyeria de l’energia, de totes 

les assignatures del primer curs, i del grau d’educació infantil de segon 

conjuntament amb el centre de Tortosa i Cervera.  

 

3. Modificacions del pla d’estudis del grau de sociologia i treball social. 

 

4. Adaptar les necessitats tutorials a les actualitzacions del pla d’estudis, on el 

pes dels tutors té una major rellevància sobre l’avaluació.  

 

5. Fomentar la formació de professors tutors:  

a. Nova plataforma UNED (substituint AVIP), en format Moodle, la UNED 

ha assignat dos tutors per ser els tutors formadors del centre (Joaquin 

Morata i Pau Basart)  

b. Cursos de CIT i Curso de Venia Docendi. 

6. Convocatòria de les venies docendi necessàries per a respectar els reglaments 

de professors tutors. En el curs que tanquem s’han realitzat sis convocatòries, 

totes assignades la tutor substitut.  



 
 

 

7. Respecte a la oferta d’idiomes de CUID:  

a. Manteniment de la oferta d’idiomes, condicionada a una matrícula 

mínima, el que l’any passat només va permetre portar a tercer els 

nivells alts d’angles a Salt.  

b. Es farà difusió de la necessitat d’acreditar coneixement mínim 

d’idiomes en determinats graus, com ADE, Economia, Física, Ciències 

Ambientals, Matemàtiques, Química.  

Un cop finalitzada l’exposició del Pla acadèmic, de la implementació dels dos 

nous graus de la UNED i de les activitats d’extensió universitària i UNED Sènior, 

el director sol·licita a la Junta Rectora l’aprovació de la petició dels graus 

d’educació infantil i del grau d’enginyeria de la energia, l’aprovació del pla 

acadèmic 2022/2023 i l’aprovació de les activitats d’extensió universitària i de 

UNED Sènior, així com una delegació en la direcció del centre associat, en base 

a l’article 63 del ROFCA, per a què pugui concretar el pla acadèmic, tant a 

l’assignació de tutors, calendari, així com els ajustos necessaris per a la 

concreció de totes les activitats plantejades.   

Tots els membres de la Junta Rectora aproven per unanimitat els aspectes 

plantejats, així com la delegació, en base a l’article 63 del ROFCA, en la direcció 

per la concreció del pla acadèmic i les activitats d’extensió universitària.  

El president agraeix a la Junta Rectora l’aprovació del PAD i els nous graus, així 

com reforça la confiança en la direcció per a la concreció del pla acadèmic.  

El Vicerector destaca la esperança favorable de la implantació del grau 

d’educació infantil en la matrícula, pel que espera una millora considerable 

dels alumnes per als propers curos del centre.  

El regidor de l’Ajuntament de Girona felicita a la UNED per la implantació del 

nou grau d’educació infantil, el que permetrà donar resposta a la demanda 

d’estudiants a Girona d’aquest grau.  

Un cop finalitzades totes les intervencions, es donen per resolts i aprovats els 

punts 8 i 9 de l’ordre del dia, donant pas, al darrer punt de l’ordre del dia de 

precs i preguntes.  

 

 

9. Aprovar el Pla Acadèmic 2022-23 i proposta d’activitats d’extensió. 

 



 
 

Aquest punt s’ha donat per aprovat en el comentari conjunt de l’anterior punt 

de l’ordre del dia.  

 

10. Precs i preguntes. 

 

Sense cap manifestació particular per part dels membres de la Junta Rectora, el 

president dona per finalitzada la reunió de Junta Rectora, felicitant novament al 

Director, a l’equip de PAS i tutors del Centre associat per haver finalitzat un curs 

acadèmic amb certa normalitat.  

S’acaba la reunió amb tots els membres de la Junta Rectora desitjant-se unes 

bones vacances d’estiu.  

 
S’aixeca la sessió quan són les 19:37 minuts.  
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