
 

 

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

26-04-2017 

 

A Salt, a les 18.05 hores del dia 26 d’abril 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). 

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 de Ripoll, Jordi Munell; i de 

l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.  

El president comença donant la benvinguda al Fermí Cunill, nou regidor de Salt i representant 

de dita institució a la Junta, i de Joaquín Morata, escollit nou representant de tutors. 

 

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 54 fins la 60 de l’any 2016 i 

de la 1 a la 15 del 2017). No hi ha qüestions al respecte. 



 

3.  Informe de Direcció. 

La directora explica que s’està a punt d’acabar el curs. A destacar, l’èxit del programa UNED 

Sènior. Així mateix, comenta les pròximes activitats i les que s’estan fent. Entre altres: curs 

Creació d’Empreses amb el SECOT, Debats Política Social, Gestió Forestal, xerrada feta de Lluís 

Plaza sobre meteorologia, pròxima xerrada el 27/04 sobre el Projecte FAR destinat a la gent 

gran que està sola, exposició al mes de maig sobre les germanes Úriz i inauguració de la 

mateixa el 4 de maig amb la projecció del documental “Palabras de mamita” referent a la 

biografia de Joana Colom, mestre i pedagoga de Garrigàs. També, en futures dates, vindrà el 

recent reelegit rector, Alejandro Tiana, a presentar el llibre Las misiones pedagógicas. 

També diu respecte a CUID, que s’han impulsat grups de conversa que han tingut molt d’èxit. 

Finalment, fa referència a què s’ha rebut comunicació oficial de l’inici dels treballs d’auditoria 

de l’IGAE respecte els comptes del 2016. La directora explica que amb l’auditoria de l’any 

passat s’han actualitzat diversos aspectes i que espera que aquest any ho tinguem més rodat, 

de fet s’està esperant per part d’UNED central respostes als temes pendents i al programa de 

comptabilitat propi que s’està realitzant.   

Finalment, comenta, que els Estatus del Consorci nous passaran a ser definitius un cop acabi el 

termini d’exposició pública, l’11 de maig. 

 

4. Donar compte de la liquidació del pressupost 2016. 

El secretari explica les xifres de la liquidació pressupostària, que es recull en la resolució 

número 7 del present any i que ha estat enviada a tots els membres de la Junta Rectora, que 

contempla un resultat pressupostari ajustat positiu de 71.889,29 €. 

 

5. Aprovació de la formulació del compte general del 2016 i inventari del Centre Associat.   

El secretari explica a nivell general el compte general, tot aclarint que es porta a aprovació la 

formulació de comptes i el seu enviament a l’IGAE per procedir a l’auditoria de comptes del 

2016 i poder així aprovar, en pròximes reunions de la Junta Rectora, els comptes anuals del 

2016 amb l’informe d’auditoria. 

La Junta Rectora aprova la formulació de comptes anuals presentada i l’enviament a l’IGAE per 

unanimitat, així com l’inventari adjunt.  

La directora aprofita per agrair públicament l’esforç del PAS per actualitzar i numerar tot 

l’inventari del Centre. 

 



 

6.  Aprovació de les propostes de regularització del personal no contractat del Centre 

Associat. 

El president de la Junta Rectora comenta que fruit de l’auditoria de l’IGAE es va veure que calia 

reformular la relació amb el tècnic comptable i el tècnic informàtic del Centre. 

Respecte al tècnic comptable, en ser una persona que treballa en una de les institucions que 

formen part del Consorci (la Diputació), s’està estudiant encara la fórmula a utilitzar. 

Sobre el tècnic informàtic es porta a aprovació de la Junta Rectora el següent acord: 

“El Centre Associat UNED Girona, té encomanades des de fa anys les tasques de tècnic 

informàtic a en Lluís Juana Mas. 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 feta per l’IGAE l’any 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, que entraran en vigor de forma definitiva si no hi ha al·legacions el pròxim 11 de maig, 

i que diu en el seu redactat respecte a la contractació de personal d’administració i serveis 

“quan no sigui possible comptar amb personal procedent de les administracions participants en 

el Consorci en atenció a la singularitat de les funcions a exercir, la UNED podrà autoritzar la 

contractació directa de personal per part del consorci per a l'exercici d'aquestes funcions”. 

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 en Lluís Juana 

com a tècnic informàtic 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.  Aprovació del Pla d’Acció Docent 2017-18. 

La directora explica la proposta de Pla Acadèmic, de la qual tenen còpia tots els membres de la 

Junta Rectora. Entre els objectius i condicionants s’inclou adaptar-nos a la legalitat vigent i a 

l’Estatut del Professorat tutor respecte a la càrrega lectiva i les hores realitzades pels tutors. 

També continuar impulsant les noves tecnologies. A nivell d’assignatures i oferta acadèmica a 

oferir, no hi haurà gaires variacions respecte al passat any.  

Així mateix, i en virtut de l’article 63 del Reglament d’Organització i Funcionament del Centre 

Associat de Girona, es demana la delegació en la Direcció del Centre per a la concreció del Pla 

Acadèmic pel que fa als horaris i tutors responsables, ja que primer cal aprovar els objectius 

marcats per poder després desenvolupar-ne els diferents aspectes.  

Joaquín Morata, representant de tutors, mostra la seva discrepància respecte a què voldria 

que en Pla d’avui ja estiguessin concretats horaris i tutors responsables i no delegar aquest 

aspecte a la direcció. 

Des de direcció es comenta que és la forma de procedir habitual i que la normativa ho permet, 

ja que al mes d’abril concretar tots els aspectes docents que queden per fer (horaris i tutors) 

no és viable i més tenint en compte que s’ha de treballar amb l’impacte de les mesures que 

s’aprovaran amb el PAD que avui es presenta. En tot cas, la directora diu que la concreció del 

PAD es portarà a ratificació de la Junta, tot i no ser preceptiu. 

El representant de tutors també es mostra disconforme amb l’aplicació del màxim de les 75 

hores. Se li respon des de Direcció que això ens ve marcat per l’Estatut de Professor Tutor   i 

pel decret llei del professorat tutor (2005/1986). En Joaquín Morata afirma que nou equip 

rectoral s’ha compromès a revisar-ho. La directora diu que fins que no tinguem comunicació 

expressa de canvis, s’ha d’aplicar normativa vigent i recomanacions actuals. 

El representant de tutors, també demana, que una vegada es programi una assignatura i 

s’encarregui a un tutor, després no es pugui cancel·lar ja que l’Estatut professor tutor això ho 

diu i si s’aplica l’Estatut per al límit de les 75 hores també es faci per això. 

Respecte a mantenir la programació de les assignatures amb molt baixa matrícula es diu que 

això no és viable econòmicament i que si es fes així se’ns obligaria a oferir només aquelles 

assignatures que segur que tenen matrícula, restringint l’oferta acadèmica, ja que no es voldria 

arriscar a posar assignatures que després encara que tinguessin escassa o poca matrícula 

s’haguessin de mantenir tot l’any.  

Finalment, en Joaquín Morata, diu que cal una reflexió al voltant de la caiguda de la 

presencialitat dels estudiants a les classes, que ell ho està preguntant als tutors. Després d’un 

debat, s’acorda que es podria planificar fer alguna enquesta des del Centre per conèixer el 

perquè d’això i que potser un dels moments més oportuns seria a l’inici de les classes, que és 

quan hi ha més assistents. 



 

El PAD i la delegació a la Direcció per a la seva concreció són aprovats amb l’abstenció del 

representant de tutors. 

 

8. Torn obert de paraules   

El president comenta que estaria bé fer una nota de premsa, quan acabi el curs, de l’èxit de les 

activitats de la UNED Sènior.  

 

 

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 19.25. 


