
 
 

ACTA DE LA REUNIÓ DE PATRONAT DEL CENTRE ASSOCIAT DE GIRONA 

31-05-2016 

 

A les 18.10 hores del dia 31 de maig del 2016. 

 

Assistents: 

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

Sr. Vicente Pérez (Vicerector Adjunt de Coordinació de Centres Associats 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 Sant Feliu de Guíxols) 

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

Excusen la seva absència els representants dels ajuntaments d’Olot, Ripoll, Girona, Figueres 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. El secretari diu que en l’acta 

mancaria que l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols es va excusar i proposa que s’incorpori a la 

mateixa. Amb aquest afegit, queda aprovada l’acta.  

 

2. Informe de la Direcció 

La directora explica que les activitats d’extensió realitzades han tingut èxit, en especial les 

activitats d’UNED Sènior. Així mateix, s’han fet els actes vinculats als 40 anys i que el passat 11 

de maig es va comptar amb la presència de Ignacio Torreblanca, professor de la UNED, que ens 



 
va fer una conferència sobre Europa, amb la participació de la UOC, la UdG i la Generalitat de 

Catalunya.  

Així mateix, resten per fer els cursos d’estiu i extensió de Comunicació, autoconeixement i 

relacions afectives i el de  Gestió forestal sostenible.  

La directora diu que estem ja en fase avançada de l’auditoria dels comptes del 2015 que està 

fent l’IGAE als centres associats de la UNED. 

 

3.  Donar compte de l’estat d’execució del pressupost 2016 

El secretari comenta quin és l’estat d’execució del pressupost, amb uns ingressos rebuts de 

105.992€, respecte 543.225€ de pressupost; i obligacions reconegudes de 187.594,99€ sobre 

543.225€ de pressupost.   

A nivell d’ingressos s’està pendent de rebre les aportacions més importants, corresponents a la 

UNED i a la Diputació. Les despeses segueixen la projecció prevista a principis d’any. 

 

4. Aprovació del Pla d’Acció Docent 2016-2017 

La directora explica el PAD, que ja tenen en paper els membres del Patronat. Les principals 

novetats són buscar professors substituts per les baixes que hi haurà per jubilació o 

voluntàries, que seran les d’en Lluís Plaza, Lluís Torres i Manolo Gallego. Així mateix, es diu que 

hi ha dues noves vènies, la de la Caterina Capdevila (Olot) i Paola Abellí (Girona i Figueres). Ara 

el 70 % professorat té vènia, i els que no són majoritàriament de CUID i Accés. 

El PAD 16-17, inclou assignatures i professorat assignat.  A nivell acadèmic, es manté 

l’estructura de l’any passat. 

Pel que fa als màsters d’accés a professió, se’ns ha demanat una persona que coordini el 

Màster d’accés a l’advocacia. Actualment ja es dóna el màster de professorat.  

Pilar Balagué pregunta si es podria incorporar al PAD el Máster en Psicologia sanitària. La 

directora respon que en tot cas primer ha de ser de la UNED central que se’ns comuniqui la 

necessitat de nomenar coordinador.  

El PAD 16-17 queda aprovat per assentiment dels presents.  

 

 

 



 
4.  Torn obert de paraules  

No havent-hi paraules demanades, el President del Patronat agraeix la presència “virtual” del 

vicerector. El vicerector s’acomiada agraint la col·laboració dels ajuntaments i la Diputació de 

Girona amb la UNED.  

 

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 19.21 

 


