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A Palma, sent les 12:00 hores del dia 28 de juliol de 2020, es reuneix a la Seu de Mallorca, la 
Junta Rectora de el Consorci Universitari de el Centre Associat de la Universitat Nacional 
d'Educació a Distància de les Illes Balears presidit per la M. Hble. Sra. Isabel Busquets Hidalgo, 
vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística de el 
Consell de Mallorca, actua com a secretari Sr. Joaquín Gamero Herrera i assisteixen els 
membres, que a continuació es detallen: 
 
ASSISTENTS: 
 
- Sr. Jesús de Andrés Sanz, vicerector de Centres Associats de la UNED. 
- Sr. Juan José Pérez Valverde, vicegerent de centres associats i Atenció a l'Estudiant. 
- Sr. Miquel Costa Tur, director insular de Cultura, Educació i Patrimoni de el Consell d'Eivissa. 
- Sr. Lluís Segura Seguí, director insular de Política Lingüística. 
- Sra. Dª. Judit Vega Avelaira, directora de el Centre Associat Uned-Illes Balears. 
- Sra. Dª. Isabel Corina Maciel Torres, coordinadora de la seu d'Eivissa. 
- Sr. Santiago Oliver, representant de Professors Tutors. 
- Sra. Dª. Eugenia López, representant de PAS. 
- Sra. Diana Sordo Seco, representant d'Estudiants. 
 
EXCUSEN ASSISTÈNCIA: 
 
- Sr. Ricardo Mairal Usón, rector de la Universitat Nacional d'Educació a Distància. 
- Sr. Jaume Tortella Cànoves, conseller electe-Vicepresident 1r Institut Mallorquí d'Afers 
Socials de el Consell de Mallorca. 
- Sra. Sara Ramón Rosselló, consellera departament de Cultura, Educació i Patrimoni de el 
Consell d'Eivissa. 
- Sr. Miquel Àngel Maria Ballester, Conseller de Cultura, Educació Joventut i Esports. 
-Sr. Josep Juaneda Mercadal, director insular d'Educació, Joventut i Esports de el Consell de 
Menorca. 
- Sra. Esperança Pons Joan, coordinadora de la seu de Menorca. 
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ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació de l'acta anterior 
2. Aprovació Pressupost 2021. 
3. Informació sobre Convenis (Palma, Eivissa) 
4. Informació sobre activitat de Centre. 
5. Aprovació pla docent i regulació de tutories segons normativa vigent 
6. Assumptes de tràmit. 
7. Torn obert de paraules. 
 
Documentació de la convocatòria: 
https://uned-illesbalears.net/calidad/junta-rectora-consorcio-julio-2020/ 
 
Acta anterior 
ActaJuntaRectora201219(PendienteAprobación) 
ActaJuntaRectora201219(PendentAprovació) 
 
Pressupost 2021 
I.BalanceDeSituacion 
II.CuentadeResultadoEconómicoPatrimonial 
IV.EstadoDeFlujosDeEfectivo 
MemoriaPresupuestos2021 
 
Documents 
PlanDocenteCurso2020-21 
PlanAcadémicoDocente 
ProfesoresTutoresDelCentroAsociado 
CargaDocenteProfesoresTutoresCA 
 
 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR. 
 
La presidenta obre la sessió i exposa que s'ha rebut l'última acta anterior, amb data de el 20 
de desembre de el 2019. 
 
No hi ha cap qüestió per afegir segons les parts. 
 
S'aprova per unanimitat dels assistents. 

https://uned-illesbalears.net/calidad/junta-rectora-consorcio-julio-2020/
https://uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2020/06/ActaJuntaRectora20122019PendienteAprobaci%C3%B3nVB.pdf
https://uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2020/07/ActaJuntaRectora20122019PendentAprobaci%C3%B3VB-1.pdf
https://uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2020/07/Uned2021presupuesto.-BALANCE-fF.pdf
https://uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2020/07/Uned2021presupuesto.RESULTADOS-fF.pdf
https://uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2020/07/Uned2021presupuesto.E.FLUJOS-fF.pdf
https://uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2020/07/MEM.PRESUP.2021-UNED-ILLES-BALEARS-27072020-16.29.pdf
https://uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2020/07/MEMORIA-PLAN-DOCENTE-2020-21definitivo.pdf
https://uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2020/07/3.1.1.PlanAcad%C3%A9micoDocente2021-definitivo.pdf
https://uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2020/07/PT-C.A.Illes-Balears-280720.pdf
https://uned-illesbalears.net/wp-content/uploads/2020/07/PT-Illes-Balears-cuadro-carga-docente.pdf
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2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2021. 
 
Pren la paraula la directora qui exposa que per ordre de l'vicerectorat d'economia l'elaboració 
dels pressupostos dels centres associats per 2021 havien de ser aprovats i reflectits a la 
plataforma Finança abans de l'29 de juliol. Seguint la memòria d'aquests pressupostos per a 
2021, en documentació annexa a aquesta convocatòria, s'especifica a què es dedicaran els 
imports i s'aclareixen les petites diferències pressupostàries pel que fa a l'any anterior. És 
d'assenyalar que s'ha apostat per la transparència total, i que aquests pressupostos de més a 
més són estimatius, atès que encara no tenim més que les despeses i ingressos de gener a 
juny; és a dir, només mig any i que estem en una situació excepcional a causa de la pandèmia, 
sense saber com evolucionarà, ni si a la segona part de l'any hi haurà despeses extres 
derivades d'aquesta situació. 
 
Com a nota general els pressupostos realitzats no presenten canvis substancials pel que fa a 
històrics dels exercicis precedents, ni en el balanç ni en els comptes de pèrdues i guanys ni 
l'estat de fluxos. Ha de tenir en compte és en el relacionat amb el manteniment dels edificis, 
els treballs que s'estan duent a terme per una millora de les instal·lacions a la seu a Palma, així 
com en la renovació pel fons bibliogràfic a la biblioteca per un major nombre de volums en 
base a les carreres al Centre Associat. Però en essència, aquests pressupostos no suposen 
partides molt diferents a anys anteriors, i que ja han estat aprovats en l'anterior Consell de 
Centre. 
 
Es enumera la documentació que ha estat inclosa en la convocatòria d'aquesta reunió, i que 
es reflecteix a l'inici d'aquesta mateixa acta. 
 
La directora cedeix la paraula als assistents per tal que puguin intervenir si ho desitgen. 
 
S'aproven per unanimitat dels assistents. 
 
 
3. INFORMACIÓ SOBRE CONVENIS (PALMA, EIVISSA) 
 
La directora puntualitza que sobre els convenis es poden complir amb els terminis i tenir 
llestos per a la seva signatura. A tenir en compte són les noves lleis que cada quatre anys 
obliguen a ser revisats. Però, ara s'ha aconseguit una cessió d'espais per 25 anys per a la seu 
a Palma, per la qual cosa ens ofereix una gran tranquil·litat. 
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En aquest moment demana la paraula el Sr. Juan José Pérez Valverde, que informa que els 
Convenis pot ser facultats, sempre que els pressupostos siguin acceptats, quedant d'aquesta 
manera integrats en un procés intern de centre associat. 
 
4. INFORMACIÓ SOBRE ACTIVITAT CENTRE 
 
La directora pren la paraula agraint a tot el Centre Associat l'esforç realitzat, tant per pel 
personal PAS com per al Professorat-Tutor, tenint en compte la dedicació personal de tots ells 
per l'activitat que s'ha hagut d'oferir de forma telemàtica a causa de la situació donada en 
aquest últim quadrimestre de l'actual curs 2019-20; sense oblidar també als estudiants que 
han realitzat de forma exemplar els seus exàmens, tant en la modalitat virtual com els 
presencials pel que fa a Accés. El Centre ha sabut aplicar les mesures d'higiene seguint el 
protocol establert per la situació donada pel COVID-19. 
 
Pel que fa a l'Extensió Universitària, el Centre ha seguit oferint la seva activitat de forma 
online, tant en modalitat en directe com en diferit, amb un gran resultat. Els números 
reflecteixen una mitjana superada pel que fa a el curs anterior, sent de 80 matrícules la mitjana 
per al curs 2018-19, i de 110 per al present curs acadèmic 2019-20. Podem dir que hi ha hagut 
un superàvit de 75.000 euros en aquest curs. 
 
En la 31a edició dels Cursos d'Estiu estan pròxims a les 3.000 matrícules, aconseguint-se una 
xifra rècord històric d'estudiants matriculats en un sol curs amb 579 inscrits. Tenint en compte 
que s'han ofert exclusivament de forma no presencial, el podem considerar tot un èxit. 
 
S'ha procedit amb tasques de manteniment al Centre a Palma, d'espais enjardinats amb 
plantació de noves plantes, restauració d'un mur limítrof amb l'exterior, previ permís d'obres 
de l'Ajuntament, contra humitats apareguts també durant l'inici de curs a la biblioteca . S'ha 
procedit a l'obertura d'una sala per a estudiants. S'ha aplicat a certs espais interiors una 
imatge corporativa mitjançant vinils oferint una millorada i actualitzada imatge com a Centre 
Associat de la UNED, incorporant un eslògan propi identificatiu per al mateix: "La universitat 
de tots", en català en homenatge als suports rebuts per els diferents Consells Insulars. Es 
tracta, en paraules de la directora, Sra. Judit Vega, de dignificar un lloc i fer-lo atractiu per a 
tot el que vulgui venir i viure el que significa la UNED. 
 
A l'Aula d'Eivissa s'ha procedit a identificar l'espai cedit a l'antic Consell d'Eivissa mitjançant 
una placa amb la imatge corporativa, ja que no existia res a l'respecte amb el que es pogués 
identificar amb el Centre Associat UNED-Illes Balears. En projecte per a un immediat futur es 
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compta per la renovació tecnològica informàtica, reforçar el fons de la biblioteca, pensant 
sempre en les necessitats dels estudiants. 
 
Seguidament, recorda la directora, que el Centre Associat el componen també les dues aules, 
Menorca i Eivissa, que són d'igual importància que la seu de Palma, ja que el Centre Associat 
el formen les tres seus de la mateixa manera de rellevància. Té paraules d'agraïment a el 
personal PAS de les Aules i assenyala que el treball es realitza entre tots. 
 
Finalment, la directora, agraeix a el Consell d'Eivissa la seva última aportació abans de 
finalitzar l'any 2019, el que va suposar un gran esforç en posar-se a el dia amb la subvenció 
rebuda de 211.000,00 euros, el que ha obert una cordialitat i comunicació actual en el tracte 
amb la institució. 
 
5. APROVACIÓ PLA DOCENT I REGULACIÓ DE TUTORIES SEGONS NORMATIVA VIGENT 
 
El Pla docent per al curs 2020/2021 és, en essència, continuació de el curs anterior afectat sol, 
pel que fa a l'servei acadèmic a prestar als estudiants, per les variacions operades en la 
demanda, que no presenten aspectes significatius, es va presentar i va aprovar en l'anterior 
Consell de Centre. 
 
No obstant això, cal assenyalar unes variacions respecte a la càrrega acadèmica a assignar 
alguns dels professors tutors ja que el Pla docent per al curs 2019/2020 contenia diverses 
assignacions de tutories que excedien el límit de dedicació establert en l'article 4. 1 de l'Estatut 
del Professor Tutor, aprovat per Acord de Consell de Govern de la UNED de 30 d'abril de 2013 
a la seva redacció vigent. 
 
En alguns d'aquests casos, es pogués veure igualment afectat també el règim 
d'incompatibilitats dels que superaven aquesta dedicació ja que l'article 3r de el Reial Decret 
2005/1986, de 25 de setembre, sobre règim de la funció tutorial en els centres associats de la 
Universitat Nacional d'Educació a Distància és taxatiu sobre l'abast de l'exempció de la funció 
tutorial a l'limitar-la a una equivalència a 75 hores anuals de dedicació. 
 
Tots dos articles poden ser consultats en la documentació que ha estat inclosa en la 
convocatòria d'aquesta reunió, i que es reflecteix a l'inici d'aquesta mateixa acta. 
 
El pla docent 2020/21 que aquí es presenta, per tant, reflecteix la voluntat de garantir l'estricte 
compliment de la normativa vigent i, en conseqüència, no es renovarà cap assignació de 
tutoria per sobre d'aquestes 75 hores estipulades i anteriorment citades. 
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En aquest moment demana la paraula el Sr. Jesús d'Andrés Sanz, qui intervé dient que s'ha 
d'ajustar a la normativa vigent i que el CA UNED-Illes Balears venia fa temps endarrerit en 
aquest assumpte, reconeix que el Centre s'ha de fer ara de forma gradual en el temps pensant 
més en la pressió de la IGAE, i que espera que es pugui resoldre com més aviat millor. 
 
Intervé en aquest moment el Sr. Juan José Pérez Valverde, que reconeix que el treball que 
realitza en aquest assumpte la directora és de la seva aprovació, i recorda el mateix temps que 
encara que la IGAE és un organisme que pressiona, no és una norma en si, és part de el 
compliment de la llei, que cal resoldre aquests conflictes com més aviat; encara que sigui 
desagradable, el procediment no ha de suposar cap problema, i s'ha de seguir també el 
ROFCA, que està també aquí reflectits els procediments pel que fa a la llei d'incompatibilitats 
i les tutories vacants. Simplement, s'ha de seguir un impuls decidit a complir la llei. 
 
La directora, Sra Dª Judit Vega, vol finalitzar aquest ordre del dia, assenyalant que per al cas 
que els que es presentin a la convocatòria de places de professor-substitut es donarà un tracte 
igual a les Aules de Menorca i Eivissa que a la seu a Palma, recordant que el Centre Associat 
és un sol organisme. 
 
S'aprova per unanimitat dels assistents. 
 
6. ASSUMPTES DE TRÀMIT. 
 
La directora fa referència pel que fa a el Sistema de Garantia Interna de Qualitat en la Gestió 
de Centre Associat en el qual vol assenyalar el següent: 
 

• S'estan redactant els informes de seguiment i que amb els resultats que s'obtinguin 
s'han d'establir els objectius dels plans d'el proper curs. 

• Tots els documents seguiran apareixent a la pàgina web de centre. 
• En els processos que es van treballar des de desembre, després de l'anterior reunió de 

Junta Rectora, les directrius, sistemes i mapes, es prorrogaran la seva vigència un curs 
més, ja que no tenen caducitat en el temps i, a l'ésser el teu primer any treballant amb 
aquest sistema i haver-los revisat a fons, es considera millor mantenir-los per a 
l'eficiència en el treball. Per descomptat que si apareixen actualitzacions es revisaran i 
s'adaptaran. 

• En el cas dels processos que es regeixen per any natural, al desembre es realitzarà la 
seva revisió i es procedirà de la mateixa manera. 

• El centre va realitzar l'autoavaluació amb la Càtedra Ciutat de Tudela i que d'allà es van 
triar tres processos en els quals es pretenia millorar: Enfortiment de relacions 
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institucionals; Avançar cap a l'obtenció de l'NIII en el Sistema de qualitat i 
Conscienciació i informació en RSU. 

 
D'altra banda, no s'ha establert un pla específic per a aquestes accions perquè estan 
integrades en el Pla de Gestió d'aquest any en curs (punts Extensió, 3; Qualitat (encara que 
posi que es mantindrà el nivell, la intenció és que un cop obtingut , en el període de validesa 
de la mateixa, s'iniciï la millora en els processos de el Nivell III que ho requereixin); Persones, 
3, 4; Innovació i Recerca, 1. 
 
D'aquesta manera, en les anàlisis de seguiment es podran comprovar els resultats.Per altra 
banda, cal esmentar que aquest any l'OTI no va a presentar els qüestionaris de satisfacció amb 
els serveis de Centre perquè ha considerat millor realitzar preguntes en relació amb la situació 
sanitària. Això ens permet deixar objectius sense mesurar (perquè no tenim dades). 
 
Per part de la satisfacció dels estudiants amb la situació de l'COVID i la gestió que ha realitzat 
el Centre Associat ha estat més representativa i, per tant, positiva. La mitjana ha pujat 
considerablement, pot ser causa de la sensibilitat per la situació esmentada. 
 
La directora, informa de l'última reunió d'Equip Directiu de Centre Associat, el passat 23 de 
juliol, en el qual s'anunciava la finalització de la restauració de el mur exterior que limita a 
l'aparcament d'estudiants i que ja s'anunciés el seu inici en una altra reunió anterior de el 
mateix equip i que es reflecteix en els seus actes. També l'inici dels treballs de jardineria 
aprovats en el 6 de maig 2020. La directora fa referència a l'Estat i els seus diners públic que 
es considera que és de tots, però que ha de ser ben gestionat amb aquest mateix fi. 
 
A proposta de la directora de Centre, havent aquesta consultat prèviament a la família, que ha 
mostrat la seva gratitud i conformitat, l'equip directiu va aprovar en la seva mateixa reunió de 
l'passat dia 23 juliol, que la biblioteca d'el Centre de Palma port el nom de José Ferragut Pou, 
arquitecte palmesà, fill predilecte de Mallorca, que va néixer a Palma el 1912 i va morir el 1968. 
És autor d'algunes de les obres més emblemàtiques de l'illa, com l'església de la Porciúncula, la 
parròquia de Sant Agustí o el conegut com edifici Gesa. 
Aquesta distinció s'atorga pels següents motius: 
 

- El valor del seu llegat professional que va quedar en l'oblit durant molts anys per la seva 
morta prematura i tràgica, i que mereix ser conegut internacionalment. 
- Ferragut Pou va ser l'arquitecte que va portar a Mallorca els aires de el moviment 
internacional modern en un moment en què l'illa encara estava despertant i obrint-se a 
l'turisme. 
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- I, principalment, perquè va defensar una creació arquitectònica sostenible i en harmonia 
sempre amb el medi ambient, respectant els paisatges de Mallorca i les característiques 
de l'entorn. 
 

El CA UNED Illes Balears, es preocupa per la Responsabilitat Social Universitària (RSU), i la UNED 
té com a eixos del seu Pla Estratègic 2020-22 la internacionalització i el compromís amb l'Agenda 
2030, per la qual cosa s'ha considerat oportú aquest reconeixement donant el seu nom a la 
biblioteca. 
 
En aquest moment, pren la paraula Sr. Jesús de Andrés, que assenyala que bé mereix el Centre 
Associat UNED-Illes Balears d'un homenatge com l'assenyalat, a més de relacionar el Centre amb 
el món de la cultura, obre així la possibilitat de realitzar cicles de conferències en el mateix, en 
homenatge a l'il·lustre personatge proposat per tal nom de la biblioteca. 
 
La directora, Sr. Sra Judit Vega, respon que precisament està plantejat un curs d'extensió en el 
qual el tema a oferir és l'arquitectura, passant de l'Edat Mitjana a l'modernisme, finalitzant el 
recorregut per l'arquitectura de Josep Ferragut Pou. 
 
Es recorda la conveniència de realitzar una placa amb el nom de l'arquitecte a fi de poder ser 
inaugurada la biblioteca amb el seu nom. 
 
S'aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Són de conformitat i acceptació també els acords anteriorment aprovats per unanimitat dels 
assistents. 
 
7. PRECS I PREGUNTES 
 
Pren la paraula el Sr. Miquel Costa Tur, qui ofereix el seu agraïment i dóna la seva enhorabona 
a la feina de tot l'equip directiu de el Centre Associat. De manera textual reflecteix que s'entén 
una bona feina pel nombre de matrícules que registra el Centre Associat en el seu conjunt, i 
que la UNED, en aquest sentit, ofereix la possibilitat de matricular-se a tots els alumnes del 
territori nacional; tot i així, és un tot que alguns puguin quedar-se fora de la universitat. 
 
El Sr. Jesús de Andrés Sanz, pren la paraula per puntualitzar que si és ben cert el que es diu, 
també reflectir que no hi ha capacitat real d'acollir a tots els estudiants que es volgués; 
sobretot, en carreres de Grau molt demandades com la de les Facultats de Dret, Psicologia i 
educació, a les quals es fa necessari un numerus clausus. De moment no es pot donar una 
resposta positiva; encara que, això sí, suposi un problema per a la UNED mateixa el que altres 
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estudiants possibles puguin anar-se'n i triar altres opcions en la seva formació universitària. 
Ara mateix la plantilla inscrita a la universitat té una capacitat d'atenció donada, encara que 
no vol dir això que no sigui conscient i en un futur donat pugui ser estudiat d'una altra manera. 
 
La presidenta, la Sra. Isabel Busquets Hidalgo, puntualitza que és en èpoques de crisi quan 
realment puja la demanda per la formació universitària, al no rebre oferta d'ocupació, certes 
capes socials opten per la seva formació, fet que suposa un clàssic en aquest tipus de 
conjuntures i situació social econòmica, és una falta de resposta que ja es va viure a la crisi de 
2008, el que crea una bombolla d'estudiants per buscar altres camins diferents que 
l'econòmic. En aquesta crisi actual del COVID-19, és diferent la situació, però no podem parlar 
per no tenir dades fiables de moment. La UNED ofereix un ventall d'oportunitats important, 
però hem d'esperar encara per obtenir índexs veraces. 
 
La presidenta d'aquesta Junta Rectora, vol finalitzar agraint a el personal PAS, als professors-
tutors i tot el Centre Associat en general la seva bona disposició, en particular a la seva 
directora pel bon camí de el Centre Associat UNED-Illes Balears i espera que vagi encara a més. 
 
Sense més assumptes per tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 13:15 hores. 
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