
 

ACTA DE LA REUNIÓ DE PATRONAT DEL CENTRE ASSOCIAT DE GIRONA 

25-10-2016 

 

A les 17.40 hores del dia 25 d‘octubre del 2016. 

 

Assistents: 

Sr. Albert Piñeira (en representació de la Diputació i President del Patronat)  

Sra. Beatriz Badorrey (secretària general de la UNED) 

Sra. Montserrat Palma (Directora del CA UNED Girona)  

Sr. David Maldonado (Secretari del CA UNED Girona i secretari del Patronat) 

Sr. Francesc Xavier Ferrer (Representant dels alumnes) 

Sra. Elvira Rivas (Representant del PAS) 

Sra. Ma. Pilar Balagué (Representant de tutors) 

Sr.  Josep Ramon Llobet (Regidor de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols) 

Sra. Núria Tió (Regidora de l’Ajuntament de Salt) 

Sra. Núria Galimany (Regidora de l’Ajuntament de Figueres) 

Sra. Núria Fité (Regidora de l’Ajuntament d’Olot) 

Excusen la seva absència els representants dels ajuntaments de Ripoll, Girona i Palafrugell.  

 

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 des de l’1 de gener fins al 24 d’octubre (resolucions de la 

número 1 a la número 43).  

 



 

3.  Informe de Direcció. 

La directora explica que en els darrers mesos hi han hagut reunions importants. A nivell de 

Campus al respecte dels canvis legals i de relació amb l’administració, que es tractaran amb 

següents punts de l’ordre del dia. Les principals mesures a nivell de docència afectarien a la 

organització de les tutories campus i intercampus.  

Així mateix, diu que estem en període de matriculacions, estant a dia d’avui en situació molt 

assimilable a la de fa un any, tot i que s’observa una baixada continuada d’estudiants d’Accés. 

En canvi, CUID i UNED Sènior cada cop estan més consolidats. 

La matrícula s’allarga fins el 8 de novembre. En el marc de la campanya de matrícula s’ha fet 

publicitat al Diari de Girona i setmanari l’Empordà i a les ràdios d’Olot, Figueres, Sant Feliu de 

Guíxols i SER Girona. 

També comenta que els dies 29-30 de setembre va haver-hi reunió de directors amb el tema 

de la modificació d’Estatus com a apartat principal. Així mateix, UNED també ha confirmat la 

dotació econòmica del curs, que seria molt similar a la del passat any.  

 

4. Aprovació comptes anuals del Consorci del 2015. 

El president del Patronat i la directora expliquen que es porten a aprovació els comptes anuals 

amb l’informe de l’auditoria de l’IGAE.  

Respecte a l’informe, la directora comenta que l’opinió dels auditors és que els comptes anuals 

reflecteixen la imatge fidel dels comptes del centre. Pel que fa a aspectes d’èmfasi, es centren 

en l’aspecte que es tractarà en el punt següent, respecte la relació contractual de les figures de 

direcció (directora i secretari) amb el centre. En el cas de la directora, s’està a l’espera que la 

UNED proposi un marc de relacions; aspecte que confirma la secretària general de la UNED, 

Beatriz Badorrey. 

El president del Patronat, també diu que en aquest mateix apartat d’èmfasi es recull la 

correcció ja realitzada de l’aplicació del RD de l’any 2010 pel que fa a la remuneracions del 

personal públic (PAS) i un aspecte comptable vinculat a la difícil valoració de les instal·lacions 

cedides al centre per poder-ne fer les amortitzacions i tenir-ho a balanç. 

La directora agraeix la feina realitzada pel secretari i el comptable del centre, Julià Gómez, 

durant l’auditoria, així com el PAS, especialment la Carme Díaz. Aspecte que és compartit pels 

membres del Patronat.  

Així com també diu que ha estat molt instructiu per part de l’IGAE que han tingut una actitud 

molt pedagògica i d’ajuda en la confecció final dels comptes, més enllà del propi d’auditoria.  



 

El secretari corrobora que s’han fet tot un seguit de canvis en la comptabilització i 

procediments administratius per adequar-los als nous criteris i que espera que gràcies a això, 

el pròxim any sigui més ràpid el procés de formulació, auditora i aprovació de comptes. 

Els comptes anuals, amb l’informe d’auditoria adjunt, són aprovats per unanimitat. 

5. Donar compte i ratificació la relació laboral entre el secretari i el centre associat 

El president comenta que, en conseqüència de l’auditoria realitzada i les correccions a aplicar, 

es porta a ratificació la resolució número 43, que tenen tots els presents, i que contempla l’alta 

immediata que es va fer el passat 4 d’octubre a la seguretat social del secretari, amb un 

contracte de direcció, com a càrrec de confiança, dedicació parcial del 25% i les condicions 

econòmiques que s’hi detallen, estant aquestes condicionades cada any a l’aprovació dels 

següents pressupostos. 

La resolució es ratifica per unanimitat. 

 

6. Donar compte de la tramitació dels nous Estatuts del Consorci. 

El secretari comenta que aquest any s’han d’aprovar els nous Estatuts del Centre, tal i com es 

va indicar en l’addenda als Estatuts aprovada el 2014 i com marquen els tempos d’adaptació al 

nou marc normatiu.  

En aquest sentit, ara mateix sobre un esborrany tipus presentat per la UNED Central, s’estan 

resolent consultes amb els mateixos i amb la Diputació de Girona. Una vegada això estigui vist, 

es procedirà a parlar amb els ajuntaments perquè, a més, l’aprovació dels Estatuts nous 

condicionaran els nous convenis a realitzar amb els ajuntaments. La idea és que el Consell de 

Govern de la UNED aprovi aquest any els nous Estatuts.  

Les regidores d’Olot i Figueres pregunten sobre què passarà amb els nous convenis a refer 

aquest curs, si s’ha d’esperar als nous Estatuts. El secretari respon que s’intentaran agilitzar els 

nous convenis al màxim, de forma paral·lela a la confecció dels Estatuts. 

En aquest sentit, abans de final d’any es preveu un Patronat per aprovar això i els pressupostos 

per l’any 2017 del centre associat. El president del Patronat confirma que així serà i que la 

Diputació aprovarà els seus pressupostos a finals de novembre, on es contempla la mateixa 

partida que el passat curs. També diu que s’ha enviat als ajuntaments document del Ministeri 

d’Educació, Cultura i Esport de no duplicitat respecte la participació de les entitats locals en la 

constitució i gestió dels centres associats de la UNED.  Aquest aspecte és valorat molt 

positivament per tots els membres del Patronat. 

 

 



 

7.  Torn obert de paraules  

La directora diu que ja està en fase de proves la nova pàgina web del centre associat, 

adaptable a dispositius mòbils.  

La directora i el president del Patronat, agraeixen la presència dels presents i especialment de 

la secretària general de la UNED, Beatriz Badorrey. 

 

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 18.36, tot emplaçant-se a l’acte 

d’inauguració del curs 16-17 que es farà a les 19.00 hores a la sala d’actes del centre. 


