ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA RECTORA DEL CENTRE ASSOCIAT DE GIRONA
19-10-2017

A Salt, a les 16.03 hores del dia 19 d’octubre 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 dels ajuntaments de Girona, Isabel Muradàs; de la
Diputació de Girona, Maria Àngels Planas; de l’Ajuntament d’Olot 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 16 fins la 37 de l’any 2017).
No hi ha qüestions al respecte.

3. Informe de Direcció.
La directora explica que estem en fase final de matrícula i que les dades no estan sent gens
bones. Hi ha a dia d’avui 711 matriculats, per 898 l’any passat.
Hi ha diversos factors a considerar, 4-5 dies en què la web de la UNED va estar caiguda (cosa
que va fer que no hi haguessin matrícules); el fet que la matrícula de CUID, que normalment
començava a juliol hagi començat a setembre; i la situació d’inestabilitat política del país.
Continua la directora dient que l’estudiant UNED sol estar ja treballant i el fet d’estudiar ho fa
com a un més a més, aspecte que fa que davant determinades situacions decideixi posposar
els estudis. La matrícula s’acabava el dia 20, però s’ha decidit ampliar fins el 13 de novembre.
La campanya de publicitat s’ha consolidat aquest any. Hem estat presents a diaris, revistes,
ràdio i xarxa; tanmateix, com es comenta, no amb l’èxit esperat.
El representant de tutors, Joaquín Morata, diu que estaria bé saber quines matrícules estan
fallant, per enfocar l’estratègia publicitària. És a dir, si hi ha problemes amb les primeres
matrícules (alumnes nous) o amb alumnes que ja hi són i deixen el grau o posposen cursos. La
direcció es compromet a mirar-ho per així tenir una visió més específica i adequar l’estratègia
de difusió.
La representant d’alumnes, Lenka Dadova, diu que li van comentar a Madrid que a nivell
general hi ha 9.000 matrícules menys.
Hi ha un debat entre els assistents, sobre que fa un parell de setmanes se’ns va dir per part de
vicerectorat UNED que a nivell d’ingressos (crèdits) s’estava a nivell estatal per sobre de l’any
passat, i que la disparitat de dades deu venir perquè segurament hi ha menys persones
matriculades, però alhora aquestes persones es poden estar matriculant de més crèdits.
La directora comenta que es va produir la inauguració de curs amb èxit de participació el
passat 5 d’octubre.
També diu que es va procedir a cobrir vacants de professors tutors, amb la fórmula de
professors substituts el mes de juliol. Els professors van ser seleccionats per cobrir jubilacions,
baixes per raons professionals o personals, i assignatures afectades per la reducció d’hores a
professors tutors que passen de les 75 hores anuals.
A nivell organitzatiu també s’ha modificat l’horari del PAS, passant de 6 hores d’atenció al
públic a 8, i ampliant als divendres tarda tot l’any. Pel que fa als mesos d’estiu (mitjan juny i
juliol) hi haurà també dues tardes en què el Centre estarà obert.
Relacionat amb els horaris, en els darrers anys les tutories que es feien el divendres tarda
havien anat baixant; tanmateix, es creu que és un bon dia per als alumnes poder venir a classe
amb el que s’està invertint dita tendència i posant més tutories en aquest dia.

4. Aprovació dels comptes anuals del Consorci del 2016.
El secretari explica que després de la formulació de comptes al mes d’abril, es van posar a
disposició de l’IGAE per l’auditoria dels mateixos.
Després de les modificacions pertinents, l’IGAE va trametre l’informe que s’adjunta als
comptes, que és favorable sense excepcions (“salvedades” en castellà).
Respecte als comptes en sí, es tanca l’any amb una lleugera pèrdua degut a la reducció de
l’aportació prevista de la Diputació de Girona.
Sobre l’informe d’auditoria, hi ha 3 aspectes d’èmfasi en dit informe que no afecten l’opinió
dels auditors, que són: la manca d’una valoració als comptes dels llocs on el Centre Associat fa
docència, especialment Salt; la baixada de l’aportació de la Diputació respecte a l’aportació
prevista; i la regularització de la figura de la Directora i el secretari (que ja es va adequar l’any
2016).
Sobre el primer aspecte, el secretari diu que s’està a l’espera d’informe tècnic de valoració de
l’espai de Salt i que quan es tingui s’incorporarà el valor i els moviments comptables aquest
any 2017. El regidor de Salt, Fermí Conill, comenta que ells també estan a l’espera de passes
per poder arreglar també els seus comptes. El secretari es compromet a fer-los arribar les
novetats que tingui sobre aquest tema.
Sobre la figura contractual de la Direcció. El secretari diu que ja l’any passat es va començar a
tractar el tema, quan es va tenir constància, en tenir l’auditoria de l’IGAE, que la fórmula de
pagar la Direcció i el Secretari, que s’havia fet sempre al Centre, no era l’adequat. En el cas del
secretari, al situació es va regularitzar l’octubre del 2016. Sobre la directora, ella mateixa diu
que s’està a l’espera de l’acord que estan estudiant la UdG i la UNED.
El representant de tutors, Joaquín Morata, demana celeritat en solucionar el tema; donat que
altres temes, com en l’assignació docent de professors tutors de la qual és crític, es va actuar ja
i creu que s’hauria de ser igual d’eficaç en tots els casos, sobretot tenint en compte la
contingència d’interessos i quotes de la seguretat social provisionats.
La directora diu que ella també voldria tenir el tema resolt, però que espera que en breu UNED
i UdG tanquin l’acord.
Finalment el secretari, vol deixar constància i agrair l’esforç del personal del Centre i professors
tutors per complir amb les noves formes de gestió i amb els requisits i les recomanacions de
l’IGAE.
No havent-hi més aspectes a comentar, els comptes anuals en el seu conjunt, amb l’informe
d’auditoria de comptes, queden aprovats per unanimitat.

5. Ratificació resolucions d’excedència i substitució de PAS de la Garrotxa.
El secretari explica el procés de substitució de PAS de la Garrotxa que ha demanat excedència
per cura de familiar. En aquest sentit, a l’empara de l’article 36 del conveni col·lectiu del PAS
de la UNED se li ha concedit dita excedència.
De forma immediata es va procedir a la creació d’una borsa de treball, per poder fer un procés
de selecció i cobrir dita substitució fins que la treballadora que té la plaça es reincorpori.
Tots aquests aspectes es recullen en les resolucions 32, 33 i 34. Dites resolucions són
ratificades per unanimitat.

6. Altres assumptes organitzatius
El secretari diu que es va decidir posar aquest nom a aquest punt de l’ordre del dia, per si per
la data d’aquesta Junta es podia ratificar l’acord entre UdG i la UNED respecte a la Directora,
com s’ha comentat abans. Com s’ha dit, encara no es disposa de l’acord.
Amb el que dins d’aquest punt, es planteja un altre aspecte derivat de les auditories de l’IGAE i
relacionats amb el personal. El mes d’abril ja es va aprovar, en base als Estatuts del Consorci,
demanar autorització per contractar el tècnic informàtic, que actualment presta serveis al
Consorci.
Ara es planteja fer el mateix amb l’altre figura que estava en la mateixa situació, el tècnic
comptable. Es va intentar articular la seva regularització a través de la Diputació, però no ha
estat viable, així que es proposa a la Junta Rectora prendre l’acord següent:
“El Centre Associat UNED Girona, té encomanades des de fa anys les tasques de tècnic
comptable a en Julià Gómez Teixidor. Fins ara la seva feina ha estat retribuïda aplicant una
retenció d’IRPF, com si es tractés d’una prestació de serveis equivalent a les que el centre
realitza per les tasques de professorat tutor (becari). En auditoria de comptes fetes per l’IGAE
dels anys 2015 i 2016, es va valorar aquesta fórmula com a no vàlida i es va recomanar la
regularització de la seva vinculació al centre.
Donada tant l’antiguitat de la relació, com la qualificació del treballador i la valoració positiva
de la seva tasca.
Tenint present l’article 25 del Estatuts del Consorci Universitari del Centre Associat UNED
Girona.
Per tot això,

Es proposa a la Junta Rectora del Consorci Universitari del Centre Associat de la UNED Girona,
la resolució següent.
Primer. Demanar a la UNED l’autorització per tal de contractar de forma directa a Julià Gómez
com a tècnic comptable a jornada parcial.
Segon. Traslladar dit acord a la UNED, per tal que procedeixi a les gestions oportunes, tot
demanant celeritat en la resposta per tal d’accelerar el procés.”
La proposta s’aprova per unanimitat.

7. Torn obert de paraules.
No hi ha paraules.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 16.52.

