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A Palma sent les 17,00 hores del dia 21 de març de 2017, es reuneix a la Seu de Mallorca, el Patronat 
del Consorci Universitari del Centre Associat de la UNED de les Illes Balears, presidit per l’Honorable Sr. Mi-
quel Àngel Maria Ballester (Delegació de la Presidenta del Consell de Menorca), Conseller de Cultura i Edu-
cació del Consell de Menorca, actua com a Secretària la Sra. Mª Esperanza Pons Juan, i assisteixen els mem-
bres que a continuació es detallen. 

 
ASISTENTS 
-Sra.D.ª Beatriz Rodrigo Moya, Vicerrectora Adjunta de Extensión Universitaria y Cursos de Verano 
(Delegación del Rector, Vicerrector de Centros Asociados y Secretaría General de la UNED). 
-Hble. Sr. David Ribas Ribas, Conseller executiu del Departament d'Educació; Patrimoni, Cultura, 
Esports i Joventut del Consell d’Eivissa. 
-Hble. Sr. Miguel Alejandro Vericad Marcuello, conseller executiu del Departament de Medi Ambi-
ent, Medi Rural i Marí, del Consell d’Eivissa. 
-Hble. Sra. Apol·lònia Miralles Ximena. Consellera electa del Consell Insular de Mallorca. 
-Hble. Sra. Roser García Borrás, consellera electa del consell insular de Mallorca.  
-Sr. Rafel Maria Creus Oliver, Director Insular de Cultura del Consell de Mallorca. 
-Sr. Miguel Ángel Vázquez, director del Centre Associat Les Illes Balears. 
-Sra. Isabel C. Maciel, coordinadora de la seu d’Eivissa. 
-Sr. Joaquim Gamero, coordinador de la seu de Mallorca. 
-Sr. Santiago Oliver, representant de professors Tutors. 
-Sra. Eugenia López, representant del PAS. 
 
EXCUSAN ASISTENCIA 
-Hble. Sr. Francesc Miralles Mascaró. Vicepresident primer i Conseller executiu de Cultura, Patri-
moni i Esports. Consell de Mallorca. 
-Sra. Francisca Coll, directora insular de Patrimoni. 
-Sr. Antoni Ferrer Rotger. Director Insular de Cultura  i Patrimoni del Consell Insular de Menorca.  
-Hble. Sra. Viviana de Sans Trotta, vicepresidenta 1a i consellera executiva del Departament de 
Transparència, Participació, Bon Govern, TlC, Treball i Formació, del Consell d’Eivissa. 
-Sra. Begoña Paradela Moragues, representant d’alumnes. 
 
ORDRE DEL DIA 
1. Aprovació de l’acta anterior.  
2. Programa de Qualitat de Gestió del Centre (Informes i Plans) 
3. Liquidació, Comptes, Memòria i informe auditoria exercici 2016 
4.   Aprovació Estatuts pels Plens dels Consells 
5.   Acords de tràmit 
6.   Precs i comandes 

  



 

Documentació de la convocatòria: 
 
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/patronatcaunedillesbalears210317/  
   

Recopilació de la documentació que es presenta a la reunió i que es troba inclosa a l’enllaç anteri-
or: 
 
PATRONATCAUNEDILLESBALEARS210317 
Convocatoria Patronato 21 de marzo de 2017 

UNEDIllesBalears-Convocatoria Patronato21032017F 
UNEDIllesBalears-ConvocatòriaPatronat21032017CatF 
 
Acta reunión Patronato de 22 de noviembre de 2016 
Acta Patronato221116 
Acta Patronato221116cat 
 
Programa de Calidad del Centro 2016-2017 
1.1.2.ISCDI.Informe de Seguimiento PlanGestiónenero2017LesIllesBalears 
1.1.2.CuadroSeguimientoPCDIfebrero2017 
1.1.2.CuadroSeguimientoPCDIfebrero2017cat 
1.1.3. ISCDI InformeSeguimientoPlanMejoraLiderazgoLesIllesBalearsFebrero2017 
1.2.1. ISCDI DifusionLesIllesBalearsFebrero2017R 
2.1.4. ISCCL Informe de seguimiento Plan de mejora de estudiantesLesIllesBalears Enero 16-17 
2.4.1. ISCCL Informe seguimiento PlanExtensiónUniversitariaLesIllesBalarsEnero 16-17 
3.1.1. ISCGE Informe seguimiento PADLesIllesBalears Enero 16-17 
3.2.1.MapaProcesosLesIllesBalearsFebrero2017 
3.2.2.ISGE.ProtecciondatosdiciembreLesIllesBalears2016F 
3.2.2. MCGE DocumentoseguridadLesIllesBalearsenero2017EF 
3.2.3. ISCGE Informe seguimiento Carta ServiciosEneroLesIllesBalears2016-2017 
3.3.1.ISCGE Plan tecnológicoLesillesBalears2016-2017Enero 
3.3.1.MCGE SistemaseguridadinformáticaLesIllesBalears2017 
3.3.1.PCGE.MantenimientoEquiposInformáticosLesIllesBalears2017 
3.3.1.PCGE.MantenimientoPreventivoEquiposInformáticosLesIllesBalears2017 
4.1.2.ISCSOLiquidacion cuentas 2016OctubreDiciembre2016LesIllesBalears 
5.2.1. ISCPE PlanMejoraPersonasLesIllesBalearsEnero 16-17R 
5.3.1.PlanFormaciónLesIllesBalears2016-2017Seguimientodic2017 
5.3.2. ISCPE Informe seguimientoyCronogramaDesempeñoMarzo2017 
  
Liquidación, Cuentas, Informe auditoría, ejercicio 2016 
Plan de acciónIGAE291116yanexos FUNEDLesIllesBalears 
InformeAuditoriaCuentasUNEDLESILLESBALEARS2016 
LiquidaciónCuentasInformeAuditoria2016UNEDLESILLESBALEARS-primera parte  (24MB) 
LiquidaciónCuentasInformeAuditoria2016UNEDLESILLESBALEARS-segunda parte  (28MB) 
MemoriacuentasUNEDLesIllesBalears2016R270217F 

http://www.uned-illesbalears.net/calidad/patronatcaunedillesbalears210317/
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/UNEDIllesBalears-Convocatoria-Patronato21032017F.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/UNEDIllesBalears-Convocat%C3%B2riaPatronat21032017F.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/Acta-Patronato221116.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/Acta-Patronato221116cat.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/1.1.2.ISCDI_.PlanGesti%C3%B3nenero2017LesIllesBalears.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/1.1.2.CuadroSeguimientoPCDIfebrero2017.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/1.1.2.CuadroSeguimientoPCDIfebrero2017cat.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/1.1.3.-ISCDI-Informe-de-seguimiento-del-Plan-de-Mejora-de-liderazgoFebrero2017.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/1.2.1.-ISCDI-DifusionCAUned-IllesBalearsR.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/2.1.4.-ISCCL-Informe-de-seguimiento-Plan-de-mejora-de-estudiantes-enero-16-17.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/2.4.1.-ISCCL-Informe-seguimiento-Extensi%C3%B3n-Universitaria-enero-16-17.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/3.1.1.-ISCGE-Informe-seguimiento-PAD-enero-16-17.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/3.2.1.MapaProcesosLesIllesBalearsFebrero2017.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/3.2.2.ISGE_.Protecciondatosdiciembre2016F.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/3.2.2.-MCGE-DocumentoseguridadLesIllesBalearsenero2017EF.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/3.2.3.-ISCGE-Informe-seguimiento-Carta-ServiciosEneroLesIllesBalears2016-2017.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/3.3.1.ISCGE-Plan-tecnol%C3%B3gicoLesillesbalears2016-2017Enero.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/3.3.1.MCGE-Sistemaseguridadinform%C3%A1ticaLesIllesBalears2017.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/3.3.1.PCGE_.MantenimientoEquiposInform%C3%A1ticosLesIllesBalears2017.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/3.3.1.PCGE_.MantenimientoPreventivoEquiposInform%C3%A1ticosLesIllesBalears2017.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/4.1.2.InformeSeguimientoliquidacion2016OctubreDiciembre2016-1.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/5.2.1.-ISCPE-Plan-de-mejora-de-personas-enero-16-17R.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/5.3.1.Plandeformaci%C3%B3nLesIllesBalears2016-2017Seguimientodic2017.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/5.3.2.-ISCPE-Informe-seguimientoyCronogramaDesempe%C3%B1oMarzo2017.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/Plan-de-acci%C3%B3n-IGAE291116yanexos-FUNEDLesIllesBalears.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/InformeAuditoriaCuentasUNEDLESILLESBALEARS2016.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/Director/UNEDIllesBalearsCuentasAnuales2016.1.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/Director/UNEDIllesBalearsCuentasAnuales2016.2.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/MemoriacuentasUNEDLesIllesBalears2016R270217F.pdf


 

MemòriacomptesUNEDLesIllesBalears2016R270217cat 
 
Estatutos del Consorcio Universitario CA UNED Les Illes Balears 
AprobacionEstatutosConsejoGobiernoUNEDLesIllesBalears131216 
AprobacioInicialEstatuts191216ConsellMenorca  
RegistreCartaConsellEivissa 
RegistreCartaConsellMallorca 
 
Acuerdos de trámite 
Grado en Criminología curso 2017-2018 (Coste máximo, curso 2017-2018, profesorado tutor, 22 de asignaturas cuatri-
mestrales,  o equivalentes, primer y segundo curso, 19.573,4 €) 

PlandeEstudiosGradoCriminologia 
Creación/modificación Ficheros de Protección de datos UNED Les Illes Balears (ampliación) 

CreacionFicherosLesIllesBalearsUNED21032017 
CreacionFicherosLesIllesBalearsUNED21032017cat 
Convocatoria concurso plazas profesorado tutor curso 2017-2018 

ConvocatoriaProfesoresTutores2016-17LesIllesBalearsR 
3.1.1.PerfilProfesoradoTutorLesIllesBalears2016-2017 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR. 

 
És aprovada per unanimitat. 
 
2. PROGRAMA DE QUALITAT DE GESTIÓ DEL CENTRE (INFORMES I PLANS). 
 
Es fa referència a la documentació inclosa a  la convocatòria i que s’ha detallat al principi de l’acta. 
El director centra l’atenció en l’Informe de seguiment del Pla de Gestió ja que engloba distints 
plans d’ària. Se’n destaquen el diferents apartats i se’n comenten els següents punts. 
 
ACADÈMIC 
S’han acomplert els objectius proposats en el Pla i pel que fa l’objectiu de desenvolupar mitjançant 
aules AVIP el 95% de les classes tutories que s’imparteixen al centre, el resultat ha estat de 98.26% 
i que si no s’ha arribat al 100% es deu a que, a l’Aula d’Eivissa, no es disposa d’espai suficient per 
ubicar l’equipament tecnològic necessari. S’expressa el desig que, per al proper curs, pugui arre-
glar-se aquesta situació. 
 
EXTENSIÓ 
Quant als objectius es destaca el creixement del 12.35% de persones inscrites respecte al mateix 

http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/MemoriacuentasUNEDLesIllesBalears2016R270217cat.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/AprobacionEstatutosConsejoGobiernoUNED131216.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/AprobacioInicialEstatutsConsellMenorca.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/RegistroCartaConsellEivissa.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/RegistroCartaConsellMallorca.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/GradoCriminologia.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/CreacionFicherosLesIllesBalearsUNED21032017.doc
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/CreacionFicherosLesIllesBalearsUNED21032017cat.doc
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/ConvocatoriaProfesoresTutores2016-17LesIllesBalearsR.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/3.1.1.PerfilTutorLesIllesBalears2016-2017.pdf


 

període del curs anterior. Com a conseqüència s’ha produït un increment d’ingressos del 15.39%, 
producte del desenvolupament de cursos de major durada i a l’augment de la demanda. Tots els 
cursos s’han desenvolupat mitjançant aules AVIP i el 92,31% d’aquests cursos han estat autosufici-
ents en matèria econòmica.  
Des de les aules de Menorca i d’Eivissa s’han impartit durant el primer quadrimestre dos cursos 
presencials des de cada una de les illes. S’informa que durant aquesta mateixa setmana ja s’ha 
desenvolupat dos cursos més des d’Eivissa i que a finals de setmana se n’imparteix un altre des de 
Menorca. L’últim dels cursos programats de forma presencial des de Menorca serà el dedicat al 
pintor menorquí Pasqual Calbó y Caldés.  
 
QUALITAT 
S’informa al Patronat que el centre ja es troba en tràmits per sol·licitar a la Cátedra UNED, Ciudad 
de Tudela, l’Auditoria del SGICG-CA Nivel Consolidación. 
El centre ha treballat durant el primer quadrimestre amb l’objectiu d’assolir, a final de curs, el 35% 
de processos amb millora que apareixen al Pla de Gestió. 
A l’anàlisi realitzat a final del primer quadrimestre s’ha comprovat que dels 37  processos que es 
contemplen al nou nivell, el centre ha implantat millores en 10, la qual cosa significa un 27%. 
 
TECNOLOGIA 
Encara que les dades definitives només es coneixeran a final de curs, ja que depenen de les respos-
tes dels estudiants als qüestionaris de satisfacció que es gestionen des de l’ Oficina del Tratamiento 
de la Información (UNED), el centre durant el primer quadrimestre ha renovat els mitjans tecnolò-
gics que s’utilitzen per al correcte desenvolupament de les Proves Presencials a cada una de les 
seus i ha incorporat nous equips digitals. S’informa que ja s’ha obert expedient per a l’adquisició de 
tres nous equips digitals de videoconferència, un per a cada illa. 
 
RECURSOS 
Es comenta el fet que s’ha assolit el 29,8% de recursos propis, que s’ha conegut després dels anàli-
si dels resultats de la liquidació de l’exercici econòmic 2016, gràcies a l’augment de beneficis al  
cursos d’extensió i malgrat el descens de venda de llibreria. Es recorda que el centre ofereix als 
seus clients el servei de venda online de llibreria a les tres illes i que els estudiants poden benefici-
ar-se del transport gratuït a partir d’una quantia determinada en les seves comandes.  
Com a conseqüència d’aquest increment en els recursos propis, el centre ha considerat adequat 
modificar l’objectiu del pla de gestió per aquest concepte de 27% a 29% per al 2017. 
 
PERSONES 
D’acord amb la planificació inicial, tant el professorat tutor com el personal no docent ja ha desen-
volupat dues de les activitats formatives relacionades directament amb  el desenvolupament de les 



 

seves tasques. 
També durant el mes de febrer es va procedir a l’avaluació de seguiment del desenvolupament del 
personal no docent. S’ha completat en un 100%. Es va comprovar que totes les accions que s’avien 
proposat al mes de juliol s’havien realitzat de forma satisfactòria. A més, al febrer es varen consen-
suar de forma individual amb les persones avaluades les accions que s’avaluaran al mes de juliol de 
2017; totes estan directament relacionades amb processos específics del sistema de qualitat. 
 
En relació a altres temes, s’informa de l’augment d’un 2% en el número d’estudiants de Grau, amb 
la incorporació de noves persones durant el segon període de matrícula. Es comenta que ha des-
cendit el número d’estudiants del curs d’Accés, i un dels motius que s’assenyala és el del fet que 
existeixen uns altres mitjans per accedir a la universitat sense la necessitat de realitzar el  curso d’ 
accés o qualsevol altra prova addicional. El director comenta que, malgrat aquest fet, el centre se-
gueix comptant amb estudiants que, a efectes laborals, intenten aconseguir l’homologació al títol 
de batxillerat, amb la realització d’aquest curs. 
 
Pel que fa al procés d’acollida, es destaca la demanda i el creixement molt significatius que han ex-
perimentat els Cursos 0 programats per aquest curs acadèmic. Es recorda que, a més dels ofertats 
durant el primer quadrimestre, en el segon quadrimestre s’han obert cursos 0 més específics que 
també han tingut molt bona acollida.. El número de persones inscrites en aquesta formació ha su-
perat el miler. 
 
A principis d’any, s’han elaborat els Plans i documentació específica corresponents als processos 
3.2. Protección de datos y 3.3. Tecnología 
3.2.2. MCGE DocumentoseguridadLesIllesBalearsenero2017EF 
3.3.1.MCGE SistemaseguridadinformáticaLesIllesBalears2017 
3.3.1.PCGE.MantenimientoEquiposInformáticosLesIllesBalears2017 
3.3.1.PCGE.MantenimientoPreventivoEquiposInformáticosLesIllesBalears2017 
 
Cada illa, a més, compta ara amb els seus corresponents Plans de manteniment preventiu, corres-
ponents al procés 4.1.3. Mantenimiento de equipos e instalaciones. 
 
Es recorda que des de l’última reunió de Patronat del 22 de novembre de 2016, el centre ha seguit 
treballant en la documentació que s’especifica en el Nivel Consolidación y que, per aquest motiu, 
algunes de les directrius aprovades en aquella reunió han estat modificades en alguns punts molt 
concrets per  plasmar de forma patent alguns dels objectius que apareixien ja especificats en els 
corresponents plans.  
 
El director es dirigeix als assistents per si desitgen realitzar alguna pregunta o demanar algun acla-

http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/3.2.2.-MCGE-DocumentoseguridadLesIllesBalearsenero2017EF.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/3.3.1.MCGE-Sistemaseguridadinform%C3%A1ticaLesIllesBalears2017.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/3.3.1.PCGE_.MantenimientoEquiposInform%C3%A1ticosLesIllesBalears2017.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/3.3.1.PCGE_.MantenimientoPreventivoEquiposInform%C3%A1ticosLesIllesBalears2017.pdf


 

riment. 
 
Els  assistents feliciten la labor realitzada pel centre durant aquest període de temps i des de Ma-
drid es destaca, especialment, la referida al treball  eficient que es desenvolupa en tot allò relacio-
nat amb les  activitats d’Extensió Universitària. 
 
S’aproven, per unanimitat, els diferents documents presentats en relació al programa de qualitat 
del centre (informes de seguiment, directrius, plans anuals i la documentació associada a ells). 
  

1. LIQUIDACIÓ, COMPTES, MEMÒRIA I INFORME D’AUDITORIA EXERCICI 2016. 
 
Es recorda que a la reunió de Patronat de 22 de novembre de 2016, es va presentar l’Informe 
d’IGAE y que a la convocatòria d’aquesta reunió s’ha inclòs el Plan de Acción del centre en relació 
al mencionat informe de 29-11-16.  
 
Es presenten els Informes: 
InformeAuditoriaCuentasUNEDLESILLESBALEARS2016 
LiquidaciónCuentasInformeAuditoria2016UNEDLESILLESBALEARS-primera parte  (24MB) 
LiquidaciónCuentasInformeAuditoria2016UNEDLESILLESBALEARS-segunda parte  (28MB) 
 
Es menciona el fet que a l’informe d’auditoria de comptes ja apareixen resolts els dos “asuntos 
que no afectan a la opinión” que a l’Informe d’IGAE  es mencionaven. El centre va complir amb el 
Plan de Acción proposat i s’ha realitzat un informe de seguiment que ha permès comprovar la re-
solució. En aquest sentit el director es centra en que a l’Informe d’ auditoria de Comptes es troba l’ 
informe favorable de l’empresa externa auditora en relació amb els dos paràgrafs d’èmfasis i en el 
que es destaca que s’han resolt les dues qüestions que no afecten l’opinió: valor cadastral dels edi-
ficis en què s’ubiquen les dependències del centre i de les aules de Menorca i d’Eivissa i el control 
de les hores que realitza el professorat tutor al centre. 
 
Es resumeixen algunes informacions concretes de la Memòria econòmica de l’exercici 2016: 
 

- En relació als ingressos, a 31 de desembre, corresponen un total de 1.984.479,54 €; amb uns 
drets pendents de cobrament 399.477,52 €, que correspondrien una part al Consell d’Eivissa 
i una altra a l’ingrés de la tercera aportació ordinària de la UNED. 

- Com ja s’ha dit els ingressos per recursos propis han augmentat fins al 29.8%, per causa del 
significatiu augment d’ingressos a les activitats formatives organitzades (38,6%) i malgrat al 
descens dels ingressos per vendes de llibreria (-18,4%). 

- Les aportacions finals de la UNED han suposat un incremento del  5,8%. 

http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/03/InformeAuditoriaCuentasUNEDLESILLESBALEARS2016.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/Director/UNEDIllesBalearsCuentasAnuales2016.1.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/Director/UNEDIllesBalearsCuentasAnuales2016.2.pdf


 

- Respecte a les despeses, s’ha executat el 72,3% del pressupostat, enfront al 80% de l’objectiu 
establert  al 2016;  no obstant això, si considerem la quantitat percebuda fins el tancament 
de l’exercici econòmic, s’ha executat el 84,1% del percebut a 31 de desembre de 2016, en-
front al 85% de l’objectiu establert. Les despeses per inversions corresponen a un 3,7%, en-
front al 4% d’objectiu establert. 

- S’analitza la distribució de despeses per capítols. S’incideix en el fet que hi ha hagut poques 
modificacions respecte l’any passat. La partida més significativa correspon al capítol I: des-
peses de personal. 

- Al tancament de  l’exercici, la quantitat deutora al centro  del present exercici ascendeix a 
399.477,52 €. El centre deu als creditors, a curt termini, 80.643,91 €; a llarg termini 2.190 € 
(depòsits comandaments a distància).  

- Com a dada significativa es menciona el fet de que el centre triga en pagar als seus creditors 
22.08 dies, mentre que com a mitjana són 73.74 dies els que se tarda en recaptar els drets 
reconeguts derivats de l’execució del pressupost. 

- El Patrimoni net del centro és de 5,073.810,4 €, que s’ha incrementat respecte a l’exercici an-
terior un 12,52 %, que va ser de 4,509.041,74 €. 

- El Romanent de tresoreria afectat, i que ascendeix a 3,531.071,03 €, es troba a  íntegrament  
compromès per al funcionament correcte del centro i per a l’aplicació de distintes millores. 
Una de les millores és la relacionada amb l’edifici antic del centre a Mallorca ja que hi ha al-
gunes deficiències que s’han detectat i que s’han de resoldre ràpidament (humitats, renova-
ció cuberta,…). 

 
Es recorda que després de la reunió de Patronat de 29-03-17 a la qual es va acordar la prolongació 
d’autorització d’invertir el romanent de tresoreria, el centre manté les renovacions en terminis de 
sis meses.  
A aquesta reunió també es va acordar la incorporació d’una persona per atendre la biblioteca (per 
motiu de la jubilació de la persona encarregada a juny de 2016). El director informa que la nova 
persona que es va incorporar a maig de 2016, com a becària entre els estudiants del centre de 
l’ària d’humanitat, segueix com a encarregada de la biblioteca del centre a l’actualitat. 
 
Es destaca el treball que de forma col·laborativa es realitza entre les tres seus en relació a les clas-
ses tutories que s’imparteixen i que, independentment de l’illa en què es generen, beneficien tots 
els estudiants del centre (centre i aules). El mateix passa amb les activitats d’extensió i es recorda 
que durant el primer quadrimestre s’han impartit dos cursos presencials des de cada una de les 
illes de Menorca i d’Eivissa. 
 
El director insisteix que el centre està obert a rebre propostes de col·laboració de les institucions 
del patronat per a noves activitats formatives. En aquest sentit, es recorda que ja s’ha publicitat a 



 

la pàgina web el curs sobre el pintor Pasqual Calbó que s’impartirà des de Menorca a comença-
ment del mes de maig i que va sorgir de la proposta del Consell Insular de Menorca ja que s’ha de-
dicat el 2017 al pintor.  
 
S’aprova la liquidació, els comptes i l’informe d’auditoria, de l’exercici 2016, per unanimitat. 
 
El director informa que a partir d’aquesta aprovació, es realitzarà el certificat corresponent que se-
rà remès a IGAE per que pugui iniciar-se la revisió anual. 
 

2. APROBACIÓ ESTATUTS PELS PLENS DELS CONSELLS. 
 
Pren la paraula el Conseller de Cultura del Consell Insular de Menorca, per confirmar que en el Ple 
Ordinari de la institució, de dia 19 de desembre de 2016, es va procedir a la aprovació inicial dels 
estatuts amb dues modificacions parcials que es referien a la redacció de dos paràgrafs. Es recorda 
també que es disposa de l‘acord d’aprovació de ratificar els estatuts del Consorcio Universitario 
del Centro Asociado a la UNED en Les Illes Balears, adoptada en la reunió de Consejo de Gobierno 
de dia 13 de desembre de 2016. 
Les modificacions parcials es relacionen amb l’article 16.4, en què apareixen les aportacions de 
cada un dels Consells i que es considera que han de recollir la següent redacció: “… las actualizaci-
ones de las aportaciones económicas que tengan que asumir en el futuro los consells insulares de-
berán contar con la conformidad previa y expresa de estas entidades…”. L’altra es relaciona amb el 
fet que, abans de l’aprovació definitiva, el Consell Insular de Menorca “haya recibido los informes 
que correspondan y se haya tramitado el procedimiento previsto en la normativa vigente para el 
ejercicio de competencias impropias”.   
 
Des de Menorca es reitera que, un cop s’hagin resolt aquestes dues qüestions, es podran aprovar 
definitivament els estatuts. 
 
Des de Madrid s’afirma que poden incorporar-se aquestes modificacions sense que aquest fet su-
posi cap modificació respecte a la aprovació per part del Consejo de Gobierno. 
 
Pren la paraula el  Conseller executiu del Departament d'Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i 
Joventut del Consell d’Eivissa i, abans de presentar les conclusions a què ha arribat aquesta insti-
tució, realitza una exposició de les passes donades des de l’última reunió de Patronat. Es destaca 
el fet que no es poguessin aprovar els estatuts per les modificacions que es pretenen incloure en 
ells i que es considera s’han de  realitzar abans de dita aprovació. Per aquest motiu, llegeix les re-
daccions que s’han preparat per a la seva inclusió en el text dels estatuts. 
 



 

Un cop realitzada l’exposició, es recalca el fet que las quantitats econòmiques aportades pels con-
sells insulars siguin considerades “aportaciones” i no “subvenciones” como correspondria al fet 
que es realitzen per part de membres del Consorci. 
 
Des de Mallorca, el Director insular de cultura, recorda que el 24 d’octubre de 2016 es va sol·licitar 
informe favorable al Ministerio de Hacienda i que, en no haver rebut resposta, es va remetre una 
nova carta (28 febrer de 2017) sol·licitant que s’agilitzés el procés (Es mostren ambdós docu-
ments). L’aprovació dels estatuts per part del Consell de Mallorca està supeditada a la resposta 
que aparegui en el informe. 
 
Des de Menorca es recorda que els serveis jurídics del Consell Insular de Menorca consideraren 
que era suficient per a la seva aprovació el document: “Nota informativa sobre la articulación de la 
competencia de colaboración de municipios y provincias con la administración educativa a través 
de los centros asociados a la UNED dentro del modelo competencial diseñado por la LRSAL”, de 18 
juliol 2016, i que, per aquest motivo, no es va sol·licitar l’informe que sí va demanar el Consell In-
sular de Mallorca. 
 
Pren la paraula el director del Centro Associat per proposar que es realitzi l’aprovació inicial dels 
estatuts i que, durant el període d’exposició pública, es facin las modificacions que es considerin 
oportunes. 
 
Torna a prendre novament la paraula el Conseller de Menorca per puntualitzar que ens trobem 
amb dos problemes diferents: per una part la manca d’informe favorable per a l’aprovació dels 
estatuts i que és allò que s’ha sol·licitat per part del Consell de Mallorca i per una altra, la situació 
plantejada des del Consell d’Eivissa que han d’esperar que els Serveis Jurídics i els d’ intervenció 
arribin a un acord d’interpretació. 
 
Davant la necessitat d’intentar trobar una solució adequada i satisfactòria per a totes les parts, des 
de Madrid es proposa que, per a qualsevol dubte, s’acudeixi als tècnics del vicerectorat de centres 
associats. 
 
Des de Mallorca s’afirma que no hi ha cap problema per procedir a l’aprovació dels estatuts, però 
que no es pot realitzar sense la recepció de l’informe sol·licitat. 
  
Des de Menorca, el conseller proposa esperar que a Mallorca es rebi l’informe i, encara que a Me-
norca ja s’han aprovat,  incorporar les modificacions proposades des d’Eivissa.  Amb aquesta me-
sura es pot seguir avançant. Per aquest motiu, es proposa que des d’Eivissa es remeti la redacció 



 

proposada tan als consells de Mallorca com de Menorca, així com al Centro associat, per poder 
iniciar el seu estudi. 
Des d’Eivissa es comprometen a fer arribar el text que proposen pels estatuts als altres consells i al 
centre associat. 
 
S’acorden els següents punts:  

- Utilització de la paraula “aportación” en substitució de la paraula “subvención” 
- Que no aparegui en la redacció la quantitat que han d’aportar tan els consells insulars com 

tampoc la UNED. 
 
Des d’Eivissa s’insisteix en la voluntat de seguir avançant i es senyala que la situació ha vingut 
marcada per la divergència de criteris entre els serveis jurídics del Consell d’Eivissa i el seu servei d 
intervenció. 
 

3. ACORDS DE TRÀMIT. 
 

Grau de Criminologia. Aprovació de sol·licitar al vicerectorat de centres la implantació d’aquest 
grau en el Centre Associat per al curs 2017-2018. El director recorda que en la convocatòria de la 
reunió s’ha inclòs el Pla de estudis del grau, així com el càlcul de allò que suposarà la implantació 
(Cost màxim, curso 2017-2018, professorat tutor, 22 de assignatures quadrimestrals,  o equiva-
lents, primer y segon curs, 19.573,4 €). Es recorda que aquesta quantitat ja està inclosa en la par-
tida corresponent del pressupost. 
S’aprova per unanimitat. 
 
Creació / modificació de Fitxers de protecció de dades. Una ampliació que pretén cobrir, per una 
banda, els usuaris del servei de llibreria  virtual (modificació del fitxer que passa a anomenar-se 
LIBRERIAVIRTUALLIB) i, per una altra, la creació de nous fitxers que recullin les informacions de les 
persones que realitzen cursos d’extensió en el centre i de les persones pertanyents al centre que 
reben formació obligatòria. Els nous fitxer són:  

- CURSOSIDENTIFCACIONLIB 
- CURSOSEGUIMIENTOLIB 
- CURSOSDIFERIDOLIB 
- CURSOSTRABAJOLIB 
- DOCENCIAFORMACIONONLINELIB 

 
S’aprova per unanimitat la publicació dels fitxers anteriorment mencionats en el BOIB de la Comunitat 
Autònoma i la seva posterior inscripció en l’AEPD. 
 



 

Convocatòria de tres places de professorat tutor. Convocatòria de tres places de professorat tu-
tor (una plaça per a cada una de les illes) per a la seva incorporació en el curso 2017-2018. Junta-
ment amb les condicions que es sol·liciten als aspirants, s’ha inclòs el document 3.1.1. Perfil Profe-
sorado tutor en el qual es recullen les obligacions que corresponen a la labor que ha desenvolupar.  
S’aprova por unanimitat.  
 

4. PRECS I COMANDES. 
 
NO N’HI VA HAVER 
 
 
Es tanca la sessió a las 18:30h. 
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