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A Palma sent les 16,30 hores del dia 14 de novembre de 2017, es reuneix a la Seu de Mallorca, el 
Patronat del Consorci Universitari del Centre Associat de la UNED dels Illes Balears, presidit per 
l'Honorable Sr. David Ribas Ribas, Conseller executiu del Departament d'Educació; Patrimoni, Cul-
tura, Esports i Joventut del Consell d'Eivissa, actua com a Secretària la Sra. Mª Esperanza Pons  
Juan, i assisteixen els membres que a continuació es detallen. 
 
 
ASSISTENTS 
- Sr. Miquel À. Maria Ballester, Conseller executiu cap del Departament de Cultura i Educació del 
Consell de Menorca. 
- Sra. Maria Roser García Borrás, Consellera Electa del Consell insular de Mallorca.  
- Sr. Francesc Ramis Oliver, secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del 
Consell de Mallorca. 
-Sr. Miguel Ángel Vázquez, director del Centre Associat Els 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. 
 
EXCUSEN ASSISTÈNCIA 
- D. Alejandro Tiana. Rector Magnifico de la UNED 
- Sr. D. Tomás Fernández. Vicerector de Centris Associats de la UNED  
- Sra. D.ª Almudena Rodríguez Moya. Secretària General de la UNED 
- Sr. Francesc Miralles Mascaró. Vicepresident primer i Conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports. Consell de Mallorca. 
- Sra. Apol·lònia Miralles Ximena. Consellera electa del Consell Insular de Mallorca. 
- Sr. Antoni Ferrer Rotger. Director Insular de Cultura  i Patrimoni del Consell Insular de Menorca.  
- Sra. Viviana de Sans Trotta, vicepresidenta 1a i consellera executiva del Departament de Trans-
parència, Participació, Bon Govern, TlC, Treball i Formació, del Consell d'Eivissa. 
- Sr. Miguel Alejandro Vericad Marcuello, conseller executiu del Departament de Medi Ambient, 
Medi Rural i Marí, del Consell d'Eivissa. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1.   Aprovació de l'acta anterior. 
2.    Programa de Qualitat de Gestió del Centre (Memòria, Directrius, Carta de Serveis, Informes i 
Plans). 



 

3.   Pressupost exercici econòmic 2018 
4.   Estatuts del Consorci 
5.   Acords de tràmit 
6.   Precs i preguntes 
  
Documentació de la convocatòria: 
  
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/patronatcaunedlesillesbalearsnovembre2017/ 
 
 Recopilació de la documentació que es presenta a la reunió i que està inclosa a l'enllaç  anterior: 
 
Acta Patronato Pendiente de aprobación 

 Acta Patronato210317(pendiente aprobación) 
 Acta Patronato210317cat(pendent aprovació) 

Acuerdos 

1.2.3.CertificadoAcuerdoPatronatoCreacionModificacionFicherosAEPD210317F 

1.2.3.CertificadoAcuerdoPatronatoGradoCriminología2017-2018 

1.2.3.CertificadoAcuerdoPatronatoConovocatoriaPlazasPT2017-2018 

Programa de Calidad del Centro 

Memorias Académica y COIE 

Informes Programas de Calidad Curso 2016-2017 

Directrices Curso 2017-2018 

Plan de Gestión Anual Curso 2017-2018 

Planes de Área Curso 2017-2018 

Carta de servicios 2017-2018 

5.3.2.MCPE.PerfilTutorLesIllesBalears2017-2018 

Protección de datos 2017-2018 

Presupuesto ejercicio económico 2018 

Documentación Presupuesto Ejercicio Económico 2018 LesIllesBalears 

Estatutos del Consorci Universitari CA UNED Les Illes Balears 
PropuestamodificaciónEstatutosConselldEivissa 
Dossier Patronat0 CA UNED LesIllesBalears 14-11-2017 

  

1.  APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR. 

S'aprova l'acta per unanimitat. 

http://www.uned-illesbalears.net/calidad/patronatcaunedlesillesbalearsnovembre2017/
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/01/Acta-Patronato210317.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/01/Acta-Patronato210317cat.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/01/1.2.3.CertificadoAcuerdoPatronatoCreacionModificacionFicherosAEPD210317F.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/01/1.2.3.CertificadoAcuerdoPatronatoGradoCriminolog%C3%ADa2017-2018.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/01/1.2.3.CertificadoAcuerdoPatronatoConovocatoriaPlazasPT2017-2018.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/memorias-academicas/
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/informes-programa-calidad/
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/programa-calidad-ca-uned-illes-balears-directrices-2017-2018/
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/planes-de-mejora/
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/planes-de-mejora/
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/carta-de-servicios/
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2014/09/5.3.2.MCPE_.PerfilTutorLesIllesBalears2017-2018.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/proteccion-de-datos/
http://www.uned-illesbalears.net/calidad/datos-economicos/
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2017/10/Propuestamodificaci%C3%B3nEstatutosConselldEivissa.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/Director/DossierDocumentacioPatronat141117.pdf


 

2. PROGRAMA DE QUALITAT DE GESTIÓ DEL CENTRE (MEMÒRIA, DIRECTRIUS, CARTA DE 
SERVEIS, INFORMES I PLANS). 
 
Es fa referència a la documentació inclosa en la convocatòria i que s'ha detallat a l'enllaç que apa-
reix al principi d'aquesta acta. 
El director informa que tota la documentació ha estat aprovada, prèviament, pels òrgans 
col·legiats del centre (Consell i Claustre). 
De tota la documentació, el director se centra en el Pla de Gestió, ja que recull les línies estratègi-
ques del centre i que apareixen en el Mapa Estratègic. Les línies del centre són Gestió i tecnologia 
excel·lent, Transmissió i coneixement universitari, Dinamització i desenvolupament cultural. 
De tots els aspectes que s'inclouen en el Mapa Estratègic s'informa als assistents que, en relació 
amb la qualitat de la gestió, a mitjan octubre el centre va tenir l'Auditoria Funcional corresponent 
al Nivell Consolidació i que s'està a l'espera dels resultats. 
 
Del Pla de gestió 2017-2018 s'exposen les principals accions programades per la consecució dels 
objectius establerts: 
 
ACADÈMIC 
S'exposen els compromisos que apareixen relacionats amb les classes tutories, la publicació dels 
Planes d'Acció tutorial i el compromís de la correcció de les Proves d'Avaluació Contínua. 
 
EXTENSIÓ 
Es destaca l'augment de les persones inscrites en els cursos durant l'última edició, si bé es consi-
dera que és molt difícil poder seguir augmentant en aquesta línia, per la qual cosa s'ha fixat un 
objectiu del 2%. 
Es ressalta el fet que se segueix amb la proposta de realitzar cursos presencials des de les Aules, 
com ja es va fer el curs passat. 
El centre es compromet al fet que totes les activitats s'emetin i es gravin. 
 
QUALITAT 
En aquest apartat, es destaca el desig de la millora de processos, la qual cosa suposa una innova-
ció en la metodologia i, encara que suposa un repte, el centre s'ha fixat un objectiu del 37.8% (és 
a dir, que tinguin millores 14 processos dels 37 que conformen el Nivell Consolidació). 
 
TECNOLOGIA 
Es destaquen les millores realitzades a la pàgina web del centre, tant en la seguretat en la nave-
gació, com per la qualitat de la informació que s'ofereix, especialment la continguda a l'apartat de 
Qualitat i Transparència, ja que permet que tot el relacionat amb el centre estigui a l'abast de 



 

qualsevol persona interessada. 
A més, el centre informa als estudiants matriculats al centre, mitjançant un correu, del programa 
de qualitat del centre una vegada sigui aprovat en aquesta reunió. 
 
Els estudiants i els tutors disposen d'accés a wifi, la qual cosa facilita el seu treball. 
 
RECURSOS 
Se segueix treballant en la línia de contribuir al sosteniment del centre mitjançant la generació de 
recursos propis. Es recorda que en aquesta línia s'ha realitzat un ampli treball divulgatiu per man-
tenir el nombre de persones inscrites en l'oferta dels cursos d'extensió. Es recorda també als as-
sistents que l'assistència a aquests cursos suposa per a la persona que els realitza abonar una ma-
trícula de 20 euros (preu que no s'ha modificat des de fa ja diversos cursos) i que rep formació de 
qualitat en molt diverses àrees del coneixement, una certificació com a títol propi de la UNED. 
En aquesta mateixa línia, la llibreria online i presencial segueix oferint el servei que fa que els es-
tudiants de les illes estiguin en les mateixes condicions que els de la península. 
 
PERSONES 
Tot el personal del centre té l'obligació de participar en les tres jornades formatives que es desen-
volupen al llarg del curs. La formació està relacionada sempre amb l'acompliment i amb la inten-
ció de millorar la participació dels col·lectius es pretén aconseguir una participació en les enques-
tes del 63%. 

Finalment s'esmenta l'avaluació d'acompliment del PAS que, a més de l'avaluació en si mateixa, 
representa també un seguiment. 

S'aprova el programa de qualitat presentat inclòs en la documentació adjunta.  

3. PRESSUPOST EXERCICI ECONÒMIC 2018. 

Es presenta el pressupost per a l'exercici 2018 i que s'ha generat a partir de l'anàlisi de resultats 
de l'exercici anterior i de l'avanç d'execució del pressupost del present exercici. 

Es proposa mantenir el mateix pressupost que per a l'exercici 2017 amb la singularitat que es 
produeix una redistribució de les partides dins d'alguns capítols. Es realitza la revisió de la compa-
rativa d'ingressos i de despeses per capítols dels exercicis econòmics 2017 i 2018. Els assistents 
disposen del document. 

S'exposen les modificacions esmentades anteriorment: 



 

Per al capítol 4, les transferències corrents presenten una variació de -0,74%, a causa de la dis-
minució de l'aportació de la UNED (-1,15%) pel descens d'estudiants en el CUID i del nombre de 
crèdits que es matriculen els estudiants de Grau. Aquesta disminució es veurà compensada pels 
capítols Preus públics i altres ingressos. 

Per al capítol 1, s'ha proposat un increment de l'1,5% per al personal docent i directiu del centre, 
així com també per al personal laboral, descomptant les quotes i despeses socials. Aquest aug-
ment és possible per la variació a la baixa d’”un altre personal”, per la qual cosa el total de les 
quantitats queda com la de 2017. 

Per al capítol 6, “inversions reals”, la variació ve determinada pel descens en la partida “Inversió 
nova associada al funcionament operatiu dels serveis” deguda a l'augment per a “Inversió repo-
sició associada al funcionament operatiu dels serveis”. Això és a causa que la inversió nova no és 
tan necessària actualment i sí ho és la reposició d'equips que van ser adquirits altres anys.   

En general en les partides no s'han produït modificacions substancials, encara que sí s'han realit-
zat ajustos, com en anys anteriors, com, per exemple, les actuacions realitzades per disminuir la 
despesa elèctrica. 

Com a resum de l’exposició, s'incrementa de la gratificació-retribució de tot el personal del cen-
tre i es redistribueixen les partides dins dels capítols. 

Els assistents tenen la documentació referida a la Memòria del Pressupost de 2018, que inclou 
les normes d'Execució Pressupostària d'acord amb la normativa vigent. 

S'informa que durant aquest exercici no s'ha hagut de fer cap concurs públic per obres, ja que les 
accions de manteniment que s'han dut a terme han estat inferiors a la quantitat establerta, a 
aquest efecte, per la normativa vigent. 

Es revisa la resta de la documentació inclosa a l'enllaç de la convocatòria: 

Segons l'estipulat per la IGAE, s'inclouen els documents 

4.1.2.RetribuciónClasesTutorías2018LesIllesBalears y 

4.1.2.RetribucióngastosCursosExtensiónVerano2018 

Respecte als preus pel concepte d'allotjament, es recorda que pot sofrir un increment d'entre un 
10 i 20% en temporada alta (de maig a octubre). 
 
En la documentació presentada ha pogut comprovar-se com les despeses no educatives són su-

http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2014/10/4.1.2.Retribuci%C3%B3nClasesTutor%C3%ADas2018LesIllesBalears.pdf
http://www.uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2014/10/4.1.2.Retribuci%C3%B3ngastosCursosExtensi%C3%B3nVerano2018.pdf


 

periors a les aportacions dels consells insulars en cadascuna de les illes d'acord amb la normativa 
vigent i, com estipula la IGAE, s'ha fet constar als pressupostos de manera explícita.  
 
S'informa que la liquidació del pressupost del 2017, amb la nova normativa, haurà de presentar-
se una vegada la IGAE hagi emès el corresponent informe. Per aquest motiu la liquidació no po-
drà aprovar-se fins a disposar de l'informe esmentat; el centre remetrà a IGAE tota la documen-
tació de la liquidació de 2017 per disposar d'aquest informe abans de la propera reunió de la 
primavera de 2018. 
 
S'aprova la proposta de pressupost. 
 

4. ESTATUTS DEL CONSORCI. 

Des del Consell d'Eivissa s'insisteix en la modificació de la redacció d'alguns dels punts dels arti-
cles i que es va comunicar en l'última reunió.  

Es trasllada la proposta del Consell d'Eivissa perquè els Serveis Jurídics de la UNED i dels Consells 
de Mallorca i de Menorca emetin l'informe corresponent abans de presentar a aprovació per 
part del Patronat. 

Per part d'Eivissa es considera que amb la redacció de la proposta presentada no s’impedeix que 
es pugui seguir avançant en la proposta de cessió dels locals que ocupa l'aula d'Eivissa, ja que es 
tracta de dues qüestions diferents. 
 
El director del Centre recorda que l'actual text va ser aprovat per Consell de Govern de la uned i 
pel ple del Consell de Menorca. Així mateix, es recorda que el  servei jurídic del Consell de Ma-
llorca no s'ha pronunciat sobre el text dels estatuts a l'espera de rebre, per part de la Sotsdirec-
ció General de Finançament Corporacions Locals  l'informe de sostenibilitat corresponent per as-
sumir la competència. 
 

5. ACORDS DE TRÀMIT. 

S’informa de la incorporació, durant els mesos de setembre/octubre, de professorat substitut en 
els nous estudis d’ADE/Economia, Estudis anglesos i Criminologia, segons el procediment aprovat 
en el programa de qualitat del centro. La convocatòria i resolució és pública a la pàgina web del 
centro, secció Qualitat i Transparència. 



 

El director del centre informa de la necessitat d'incrementar el percentatge de professorat tutor 
que disposa de la venia docendi d'acord amb la normativa vigent. Proposa que en la propera 
convocatòria pública surtin a concurs de tres a sis assignatures de Grau. Com en convocatòries 
anteriors, les persones que es presentin hauran d’acceptar: 

- Adaptar-se a l’horari presencial establert pel Centre Associat. 
- Compromís d’impartir totes les classes presencials a les instal·lacions del centre Associat 

preestablert Mallorca/Menorca/Eivissa. 
- L’emissió i gravació per internet de totes les classes tutories mitjançant la plataforma 

d’INTECCA i amb la gestió del Centre Associat. 
- Disposició de les gravacions als estudiants, com a mínim, fins a la finalització del curso aca-

dèmic (veure Perfil professorat tutor CA UNED Les Illes Balears). 

S'accepta la proposta. 
 
6. PRECS I PREGUNTES. 
 
NO N’HI VA HAVER. 
 
 
 
 
Es tanca la sessió a les 18:00h. 
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