
 

 

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

12-12-2017 

 

 

A Salt, a les 16.10 hores del dia 12 de desembre del 2017. 

 

Assistents: 

Sr. Albert Piñeira (en representació de la Diputació i President de la Junta Rectora).  

Sra. Montserrat Palma (Directora del CA UNED Girona), amb la delegació dels vots dels 

representants de la UNED. 

Sr. David Maldonado (Secretari del CA UNED Girona i secretari de la Junta Rectora). 

Sra. Elvira Rivas (Representant del PAS). 

Sr. Joaquín Morata (Representant de tutors). 

Sra. Lenka Dadova (Respresentant d’estudiants). 

Sr. Fermí Cunill (Regidor de l’Ajuntament de Salt). 

 

Excusen la seva absència els representants de l’Ajuntament de Girona, Isabel Muradàs; de la 

Diputació de Girona, Maria Àngels Planas; i dels Ajuntaments d’Olot, Ripoll i Figueres.  

 

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

El president pregunta si algú té alguna observació a l’acta. No havent-n’hi cap, queda 

aprovada. 

 

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

Es dóna compte de les resolucions fetes des l’últim Patronat (de la 38 fins la 46 de l’any 2017). 

No hi ha qüestions al respecte. 



 

 

3.  Informe de Direcció. 

La directora explica que una vegada tancat el període de matrícula que es va allargar fins el 9 

de novembre en el  cas de Graus i el 13 de novembre en el de CUID es confirma la caiguda d’un 

20 % en número de matrícules. Aspecte que també passa a Accés. 

Així mateix, s’està fent una anàlisi de les dades de matrícula per veure com enfocar l’estratègia 

comunicativa i el nou PAD per l’any que ve, amb l’eliminació de la tutoria presencial en algun 

grau amb molt fluixa matrícula i la possible incorporació del de Criminologia. 

 

4. Pla anual de Direcció i Pla d’Extensió 

La directora informa de la rebuda de l’acreditació per part de la Càtedra de Qualitat de Tudela 

de la UNED (acreditada per l’ANECA) que certifica el processos de gestió dels Centres Associats  

que compleixen amb els requisits establerts en la Guia del Sistema de Garantia Interna de 

Qualitat.  

En aquest cas, fa un parell de setmanes, el Centre Associat de Girona va rebre dita certificació. 

La directora aprofita per felicitar per la feina feta a Joaquín Morata, que va portar el pes de les 

auditories, i al secretari. Dita Certificació revisa processos, però també fa que ens adaptem a 

d’altres, ja que en tres anys serem de nou revisats. Dins d’aquests nous processos, hi ha el pla 

anual de gestió que es porta a Junta Rectora, on s’inclouen també les activitats d’Extensió.  

En el Pla, que tenen els assistents, s’inclouen aspectes vinculats a l’organització docent i 

administrativa per al present curs, on es prioritzen aspectes de desenvolupament tecnològic, 

millora comunicativa, activitat docent i extensió i adaptació a normatives i indicacions de 

l’IGAE. 

El Pla queda aprovat per unanimitat. 

 

5. Aprovació pressupost 2018 

El President comenta el principals aspectes del pressupost, que si bé contemplen una reducció 

del mateix del 14,95 %, es manté equilibrat. Amb les principals aportacions per part de la 

Diputació (60%) i la UNED (30%). 

A nivell de despesa, les principals partides són el personal del Consorci i el professorat tutor. La 

despesa corrent seria la següent i la partida d’inversions és l’última. 

El secretari explica que, dins de les despeses, s’han ajustat a nivell de despesa corrent i 

inversió, on com a gran partida hi ha l’adquisició del nou programari comptable recomanat per 



 

la UNED per a la gestió comptable a partir de l’any 2018; programa que necessitem per donar 

compliment al requeriment de l’IGAE i alhora perquè no podrem utilitzar més el programa 

actual que és propietat de la Diputació de Girona i únicament per a l’ administració local. 

Afegeix que s’ha contemplat un 1,5% de pujada a tota la massa salarial del personal i beques 

del professorat tutor, en consonància amb el que es preveu en pressupostos generals del 

2018. 

El pressupost queda aprovat per unanimitat. 

 

Abans de passar al següent punt, el president posa a votació l’urgència per incorporar un nou 

punt a l’ordre del dia. Aquest punt a l’ordre del dia seria l’autorització a la contractació del 

tècnic informàtic i comptable del Consorci, condicionada a complir alguns aspectes legals que 

es detallaran quan es tracti el punt en qüestió. L'urgència es justifica en què aquest matí s’ha 

rebut per part de la UNED resposta a les peticions que es van fer durant aquest any 2017 per 

poder contractar els llocs comentats. 

La incorporació de dit punt de l’ordre del dia s’aprova per unanimitat. 

 

6. Autorització contractació tècnic comptable i tècnic informàtic 

El President explica que en l’autorització rebuda avui, per part del Vicerectorat de Centres 

Associats i Relacions Institucionals, es permet la contractació a temps parcial i de forma 

interina d’ambdues persones, sempre i quan obtinguin la compatibilitat prèvia a les seves 

feines, no es produeixi augment de la massa salarial (en pressupost ja està contemplada dita 

despesa, que en tot cas haurà de canviar de partida a grup 1) i sempre i quan es vetlli per tal 

que dits contractes no passin a ser contractes indefinits no fixes.  

Es puntualitza que dita autorització de la UNED és exclusiva per a les persones afectades i que 

en cas de no poder-se fer dita contractació, el servei s’haurà d’externalitzar. 

S’autoritza per unanimitat, si es compleixen les condicions comentades en autorització i en 

Junta Rectora, a regularitzar les situacions del tècnic informàtic i comptable.  

 

7. Torn obert de paraules  

En Joaquín Morata comenta que entre els tutors es proposa que caldria un increment major de 

les beques que reben i la petició que fan, sent conscients de les limitacions legals i 

econòmiques, és la de plantejar un increment del 20 %. 



 

No havent-hi més assumptes a tractar, els membres de la Junta Rectora es desitgen bones 

festes i s’aixeca la sessió quan són les 16.55 hores. 

 


