ACTA DE LA REUNIÓ DE PATRONAT DEL CENTRE ASSOCIAT DE GIRONA
10‐03‐2016

A les 17.35 hores del dia 10 de març del 2016.

Assistents:
Sr. Albert Piñeira (en representació de la Diputació i President del Patronat)
Sra. Maria Àngels Planas (en representació de la Diputació)
Sr. Alejandro Tiana (Rector de la UNED i vicepresident del Patronat)
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. Miquel Rovira (Regidor de l’Ajuntament de Ripoll)
Sra. Núria Tió (Regidora de l’Ajuntament de Salt)
Excusen la seva absència els representants dels ajuntaments d’Olot, Girona, Figueres,
Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols.

El President dóna la benvinguda als assistents, en especial al Rector de la UNED, a qui li ofereix
exercir la presidència durant el Patronat. El rector es mostra molt agraït, però declina
l’oferiment, així que el Sr. Piñeira continua portant la sessió.

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior
El president comenta els principals punts de l’acta i pregunta si algú té alguna observació. No
havent‐n’hi cap, queda aprovada.

2. Informe de la Direcció
La directora explica que en el dia d’avui hi ha els actes centrals dels 40 anys, que han comptat
amb el programa de ràdio del migdia de Ràdio Girona – Cadena Ser des de la seu de la UNED
Girona i amb l’acte que es farà a les 19 hores, on es presentarà vídeo i publicació
commemoratius i l’associació d’antics estudiants de la UNED Girona.
Així mateix, encara quedaran activitats previstes en el marc d’aquests 40 anys. La celebració
del dia d’Europa l’11 de maig amb l’assistència del professor de la central José Ignacio
Torreblanca, especialista en relacions internacionals i temes europeus. També la trobada
bianual de bibliotecaris de la UNED de tot Espanya que es farà a al seu de Coma Cros els dies
16 i 17 de juny. I, per últim, els Cursos d’Estiu, de moment se n’han preparat de Gestió Forestal
Sostenible i un altre d’aspectes vinculats a la comunicació i habilitats afectives.
Respecte altres aspectes d’agenda, diu que, com els darrers anys, estem presents a l’ExpoJove
durant el mes d’abril. Aquest any serà de 4 dies, a diferència dels passats que era de de dos
dies i mig.
Respecte a la reforma d’Estatus, com va acordar el Patronat en la passada reunió, s’hi està
treballant però lentament. En aquest punt intervé el Secretari, que comenta que s’han fet
gestions amb vicerectorat de Centres Associats i Diputació però la incertesa normativa i
política fa que sigui més lent del previst. En addenda aprovada als Estatus el desembre del 15
es preveia tenir alguna proposta de nous Estatuts per part d’UNED central abans de juny, i tot
indica que no es complirà el termini. El rector diu que tal i com han parlat amb el President de
la Diputació durant reunió al matí, hi haurà coses del marc legal que es va aprovar que
s’hauran de considerar en nous Estatus més enllà dels canvis que pugui haver‐hi; però que, en
efecte, per la incertesa s’està demorant.
El Secretari explica, que a part dels Estatuts, en anterior Patronat es va encomanar treballar en
polítiques de compliance i veure que s’estava fent al respecte a nivell d’UNED i alhora la
contractació d’una assegurança de responsabilitat civil per als Patrons i Direcció del Centre
Associat. Respecte al primer punt, encara s’hi està treballant ja que no està gens desenvolupat
el tema a nivell UNED; pel que fa a l’assegurança, des de desembre està contractada amb la
companyia Allianz i es va enviar còpia de la mateixa a tots els Patrons per tal que la tinguessin.

3. Donar compte de la liquidació del pressupost del 2015
El Secretari comenta la liquidació pressupostària, de la qual tenen còpia els assistents, que
contempla un resultat pressupostari de l’exercici de 48.108,71€ i uns romanents a 31/12/15 de
260.434,12 €.

4. Aprovació del compte general del 2015
El Secretari explica que aquest punt ha de quedar reformulat, en no poder‐se aprovar el
compte general del 2015 en aquest Patronat. La raó és la inspecció que està fent l’IGAE als

Centres Associats de la UNED de tot l’Estat de l’exercici 2015. Això es deu, en part, per
l’adscripció del Centre Associat a la UNED en l’addenda aprovada en els Estatuts el desembre
del 2014, que fa que des de l’IGAE es vulgui analitzar a nivell estatal els diferents centres
dependents de la UNED.
La Directora i el Secretari expliquen que ja s’està treballant amb l’IGAE provincial i que estem
actualment en fase preliminar de l’auditoria. El Secretari fa saber que fins a què no es tingui
informe d’auditoria no es podran aprovar els comptes, pel que en el que es faria avui seria
aprovar la formulació dels mateixos que ja tenen els presents.
El Rector diu que aquestes auditories s’estan fent a molts centres, després d’una prova feta el
2014 a tres centres, l’IGAE va fer saber a la UNED que el 2015, ho faria a nivell general. En tot
cas, que servirà per homogeneïtzar criteris comptables i procedimentals entre els centres, pel
que amb tota seguretat ens faran observacions, sobretot a l’hora processar la informació
comptable i econòmica o de procediments.

5. Torn obert de paraules
No havent‐hi paraules demanades, el President del Patronat agraeix de nou la presència del
Rector i convida a tothom a l’acte central de celebració a les 19 hores.

No havent‐hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 18.21

