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

17-07-2018 

 

 
 A Salt, a les 17 hores del dia 17 de juliol 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 dels Centres Associats de la 
UNED, per via telemàtica. 
 
Sr. David Maldonado (Director en funcions del CA UNED Girona).  
 
Sra. Anna Prats (Secretària general 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). 
  
Sra. Lenka Dadova (Representant d’estudiants).  
 
Sr. Fermí Cunill (Regidor de l’Ajuntament de Salt).  
 
Sr. Miquel Rovira (Regidor de l’Ajuntament de Ripoll).  
 
Excusen la seva absència els representants de l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona, 
Maria Àngels Planas; i dels Ajuntaments d’Olot, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols i Figueres. 
 
 
En primer lloc, el president de la Junta Rectora, dóna la benvinguda al vicerector adjunt dels 

Centres Associats.  

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

El president pregunta si algú té alguna observació a l’acta, donat que ningú presenta cap 

proposta d’esmena, l’acta queda aprovada. 
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2. Donar compte de les resolucions des de l’última data de Junta Rectora fins ara. 

Es dóna compte de les resolucions fetes des de l’última junta rectora (de la número 7 a la 31). 

No hi ha qüestions al respecte.  

 

3. Informe de Direcció. 

El director en funcions informa:  

- Del nomenament com a secretària de la Dra. Anna Prats Puig, amb data d’efecte 

12/03/2018. 

- Les dades del tancament del curs, pendent dels exàmens de setembre, són: 660 

alumnes a Graus, 81 a Cursos d’Accés, 50 a Màsters, 113 a CUID: 904 estudiants 

matriculats. Uns 250 estudiants d’UNED Sènior 

- Les activitats d’extensió que s’han fet han estat: Curs de “Gestió Forestal sostenible 

2017” (Olot) (octubre 2017); Conferència i projecció : “Corrupción : El organismo 

nocivo” (Salt) (5 d’abril 2018); Curs online : “El Peritaje Psicológico (15ª edició)” 

(Desembre 2017-abril 2018); Jornades: “Debats en Treball Social i Política Social 2018” 

(Amb altres institucions) (abril 2018); “Curs intensiu de conversa en anglès (B2)”- 

(Febrer-abril 2018) (Salt); “Curs sobre qüestions pràctiques de Dret Civil Català” (abril-

maig 2018) (Amb el Col·legi d’Advocats); Exposició : “Hègira , una mirada des del front 

de guerra fins a la fortalesa Europa” (Salt) (19 d’abril a 25 de maig de 2018). 

- Hi ha hagut un canvi de Rector, donat que Alejandro Tiana ha estat nomenat secretari 

d’Estat d’Educació i Formació Professional. El nou rector en funcions és el Sr. Ricardo 

Mairal. Les pròximes eleccions a Rector es convocaran a setembre.  

- Les activitats institucionals realitzades:  Diputació de Girona, Alcalde Salt, Ajuntament 

d’Olot, Rector UdG, Directora Territorial de Girona de la UOC, el director EUSES, el 

director de l’ERAM, també s’ha realitzat una reunió amb totes les Universitats de Salt i 

el pròxim 23 de juliol hi haurà una reunió de totes les Universitats de Salt amb  

l’Alcalde de Salt. 

- Respecte a la convocatòria de places de tutors, en aquests moments s’està tancant la 

segona convocatòria externa amb la qual s’espera poder cobrir jubilacions o 

incompatibilitats, baixes per raons professionals o personals, i assignatures afectades 

per la reducció d’hores a professors tutors que passen de les 75 hores anuals i per 

nous estudis (Criminologia, C2 Anglès, castellà per estrangers i català per estrangers). 

Per aquest motiu s’haurà de realitzar un esforç  extra en l’acollida, el quadern i la 

jornada de formació la primera setmana octubre. 

- La UNED està treballant en un canvi metodològic. La idea és definir molt bé el paper de 

l’equip docent i del professor tutor de cares al curs que ve i s’ha estat discutint amb la 

vicerectora de Metodologia i els directors de Campus.  

- Actualment la matrícula ja està oberta i de cares al setembre es posarà en marxa la 

campanya de matrícula que inclourà: anuncis en premsa, ràdio, xarxes socials, 

micropíndoles, difusió amb trobades en centres cívics i biblioteques per part de l’equip 

de direcció i coordinació. 

- En relació a l’acreditació ACLES dels nivells d’anglès s’informa que a partir d’ara no es 

podrà obtenir directament aprovant l’assignatura cursada a la UNED, sinó que 
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l’estudiant s’haurà de presentar a una prova a part. S’està estudiant la possibilitat de 

bonificació dels nostres alumnes.  

- S’està a la fase final de l’auditoria IGAE. Dijous es rebran els últims suggeriments de 

modificacions comptables per emetre l’informe final. S’espera poder-lo presentar a la 

següent junta rectora.  

- L’inici del curs serà el dilluns 8 d’octubre. La setmana anterior es realitzarà l’acollida 

dels nous tutors. L’acte d’inauguració del curs és el 18 d’octubre, i es comptarà amb el 

Dr. Narcís Bardalet, especialista en medicina legal i forense com a ponent convidat. Es 

relacionarà amb l’estrena del grau en Criminologia. 

- El 10 de novembre tindrà lloc la I Jornada de Creativitat de la Coma Cros, des de la 

UNED es realitzarà la conferència activa titulada: “Motivar i emocionar: experiències 

creatives que mouen l'acció”. 

- Finalment el director demana l’aprovació de la Junta per tal de poder estudiar la 

possibilitat de treballar amb una nova entitat bancària, donat que amb l’actual hi ha 

desacords respecte les condicions. S’aprova.  

 

4. Donar compte de la convocatòria de vènies del 2017. 

El president informe que les vènies per a Dret Romà i Llengua i Literatura Espanyoles les han 

guanyades els professors Castaño i Unzué, respectivament. No hi ha qüestions al respecte. 

 

5. Aprovació del Pla d’Acció Docent 2018-2019. 

El director en funcions ens informa que: 

- El PAD 2018-19 és un PAD continuista on es mantenen els graus combinats, cursos 

sènior i extensió universitària (el Pla Anual d’aquest últim es proposarà en la pròxima 

Junta Rectora). Es manté l’oferta CUID, s’oferirà tot més anglès C2 i Català i castellà 

per estrangers (enfocat als estudiants francesos d’EUSES), malgrat que en alguns 

cursos la matrícula d’aquest any ha baixat. També s’oferiran els màster 

professionalitzadors següents: Màster Oficial Universitari del Professorat 

d’Ensenyament Secundari, Batxillerat, Cicles formatius de Formació Professional i 

d’Escoles Oficials d’Idiomes i incorporar el Màster per a l’accés l’Advocacia, el Màster 

per a l’accés a la Procuradoria i el Màster Universitari en Psicologia General Sanitària 

(en cas de que hi hagi alumnes matriculats). S’incorpora el grau en Criminologia 

- Es compleix amb la normativa de 75 hores per tutors. 

- Es preveu un increment de les emissions de les tutories, l’objectiu és arribar al 100 % a 

dos anys vista (per complir-ho s’hauran d’equipar les aules de Figueres i Olot amb els 

recursos necessaris, ja s’han començat les gestions amb les institucions pertinents).  

- S’ha de garantir el compliment de les 12 hores de tutoria en totes les assignatures 

quadrimestrals i 24 hores en les anuals, especialment en les assignatures quinzenals 

independentment dels dies de festa. 
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- Es preveu que l’acollida i la formació dels nous tutors serà un repte donat l’elevat 

nombre de nous tutors per al curs que ve. Tots ells hauran de complir amb la formació 

obligatòria, els nous i els antics, amb el risc que si no ho fan, perdran la plaça. 

- Donada la gran incorporació de tutors nous, es preveu que l’any que ve s’hauran de 

convocar vàries vènies docents.  

- En virtut de l’article 63 del Reglament d’Organització i Funcionament del Centre 

Associat de Girona, el director en funcions demana la delegació en la Direcció del 

Centre per a la concreció del Pla Acadèmic pel que fa als horaris i tutors responsables, 

donat que encara s’estan tancant convocatòries (any molt complicat en aquest 

aspecte). 

 

El PAD del curs 18-19 i la delegació s’aproven per unanimitat. 

 

6. Petició per a la implantació del Grau d’Educació Infantil al Centre Associat de Girona. 

El director en funcions informa que és possible que el curs 2019-20 la UNED pugui fer el Grau 

de Mestre en Educació Infantil, i que seria bo fer-lo al Centre Associat de Girona, donat que és 

un Grau amb molta demanada i que es creu que tindria una bona acollida. Comenta que la 

idea seria fer el Grau descentralitzat, en el qual s’impartirien les tutories de les diferents 

assignatures en les diferents extensions del CA Girona.  

Es valora positivament aquest fet i s’aprova elevar la petició a la UNED, per poder oferir 

aquests estudis al Centre, per unanimitat.  

 

7. Donar compte de la liquidació provisional del pressupost 2018.  

El director en funcions explica que a 30 de juny hi ha un 33% d’execució dels ingressos i un 42% 

de despeses. Es creu que el pressupost presentat s’ajustarà bé a les necessitats reals. 

Amb l’inici del nou grau no s’esperen canvis importants en el pressupost donat que ja estava 

prevista la despesa i s’espera poder millorar algunes xifres de matrícula.   

 

8. Ratificació contractes director en funcions i secretària. 

Es ratifiquen les resolucions 10 i 11, de l’alta de la Seguretat Social i les condicions de les 

contractacions del director en funcions i la secretària, per unanimitat. 

 

9. Ratificació relació de càrrecs de direcció (segons article 30.2 del ROFCA) 

El president de la Junta Rectora explica la relació de llocs de direcció proposada pel director en 
funcions, així com els nomenaments realitzats pel mateix en cadascun dels càrrecs.  
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El Sr. Morata puntualitza que el càrrec de coordinació del COIE no és un càrrec pròpiament de 
direcció del Centre Associat, en dependre del COIE a nivell central. 

S’aprova la relació de llocs de direcció per unanimitat. 

 

10. Pròximes passes per al concurs per a la designació de Director/a del Centre Associat de 

Girona. 

El president de la Junta Rectora fa saber que el director en funcions, en ser persona 

interessada en el procés, ha demanat d’absentar-se en la discussió d’aquest punt. Amb la vènia 

dels membres de la Junta, el director s’absenta.  

En Vicente Pérez, Vicerector adjunt de Centres Associats, informa que segons l’article 23 del 

ROFCA, el direcció en funcions pot estar 2 anys, com a màxim, ocupant aquest càrrec. Però per 

formalitzar la figura de direcció, es pot ratificar a l’actual director en funcions o bé proposar 

l’inici del procés de convocatòria pública per poder cobrir la plaça de director del CA UNED 

Girona abans del període esmentat. Per motius de transparència i meritocràcia,  proposa la 

segona opció, que s’aprova per unanimitat. Per tant, es procedirà a demanar al Rectorat l’inici 

del procés de convocatòria pública de la plaça de director/a del CA UNED Girona i la 

conseqüent publicació al BOP (Butlletí Oficial de la Província). S’espera que la convocatòria 

quedi resolta a l’inici del curs 2018-19. 

 

11. Torn obert de paraules.  

S’incorpora en aquest punt el director en funcions.  

En Joaquín Morata, representant del professorat tutor pregunta per l’aparcament. Diu que 

amb les places d’aparcament de pagament (zona blava) es dificulta l’assistència de l’alumnat, 

com dels tutors al centre associat.  

Fermí Conill, regidor de l’Ajuntament de Salt, informa que existeix un projecte de 200 places 

d’aparcament per a ús del personal i usuaris de la Coma Cros de Salt, que està pendent de 

tancar la negociació amb els propietaris dels terrenys.  

També comenta que hi haurà un autobús que uneixi els campus UdG, també pel curs 2018-19. 

També es comenta que els estudiants, residents a Salt, disposaran d’una targeta amb 

descompte bonificada pel propi Ajuntament de Salt.  

 

 

No havent-hi més paraules demanades, s’aixeca la sessió quan són les 17.57 de la tarda. 


