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A Palma, sent les 12:00 hores del dia 28 de setembre 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, Consell de Mallorca. 
- Sra. D.ª Judit Vega Avelaira, directora de el Centre Associat Uned-Illes Balears. 
- Sra. D.ª Isabel Corina Maciel Torres, coordinadora de la seu d'Eivissa. 
- Sra. M.ª Esperança Pons Juan, coordinadora de la seu de Menorca. 
- Sr. Santiago Oliver, representant de Professors Tutors. 
- Sra. D.ª Eugènia 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, Consell de Mallorca. 
- Sra. Sara Ramón Rosselló, consellera departament de Cultura, Educació i Patrimoni, Consell 
d'Eivissa. 
- Sr. Miquel Àngel Maria Ballester, Conseller de Cultura, Educació Joventut i Esports, Consell 
de Mallorca, 
-Sr. Josep Juaneda Mercadal, director insular d'Educació, Joventut i Esports, Consell de 
Menorca. 
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ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació de l'acta anterior. 
2. Estudi i resolució de el recurs interposat per la professora tutora Sra. S. P. 
3. Aprovació Comptes Anuals de l'Exercici 2019. 
4. Torn obert de paraules. 
 
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 28 
de juliol de 2020. 
 
No hi ha cap qüestió per afegir segons les parts. 
 
S'aprova per unanimitat dels assistents. 
 
2. ESTUDI I RESOLUCIÓ DEL RECURS INTERPOSAT PER LA PROFESSORA TUTORA SRA. S. P. 
 
La presidenta cedeix la paraula a la directora de Centre Associat perquè exposi el punt a 
tractar. 
 
Seguidament, la directora, Sra. Judit Vega, exposa que en l'anterior Junta Rectora del passat 
28 de juliol  del corrent, es va presentar i es va aprovar el Pla docent i la regulació de tutories 
segons la normativa vigent, acta aprovada en aquesta Junta Rectora convocada per avui 
mateix. El passat dia 3 d'agost del corrent, es va enviar a tot el Professorat-Tutor (PT) 
d'aquest Centre Associat la Memòria del Pla Docent 2020-21 i el Pla Acadèmic Docent 2020-
21, juntament amb el corresponent certificat d'aprovació per la esmentada passada Junta 
Rectora, emès pel secretari d'aquesta mateixa entitat. (Documents annexos a aquesta 
convocatòria). 
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La professora-tutora Sra. SP, segueix exposant la directora, es va veure afectada, formulant 
un recurs potestatiu de reposició contra l'acord d'aquesta Junta Rectora de data 28 de juliol 
de 2020 pel qual s'aprovava el Pla Docent per al curs 2020- 21 de el Centre Associat a la 
UNED a les Illes Balears, presentat i registrat en la seu a Palma el dia 2020.09.01 (document 
annex a aquesta convocatòria); i motiu pel qual la Junta Rectora de el Consorci Universitari 
de el Centre Associat ha estat convocada en data d'avui. 
 
Posteriorment, a aquest fet, es va sol·licitar, mitjançant la Secretària General dels serveis 
interns de la UNED, la corresponent consulta a Assessoria Jurídica, per part d'aquesta Junta 
Rectora de el Centre Universitari de el Centre Associat a la UNED a les Illes Balears, i que en 
el seu resposta s'ha rebut, aquest mateix matí, l'informe sobre el Règim de dedicació de la 
funció tutorial i la seva limitació a 75 hores, informe que ara es troba a les parts. 
 
A continuació, es llegeix, per part de la directora, l'informe complet (document annex a la 
convocatòria). 
 
Seguidament, segons l'informe anterior, es dóna justificació a la decisió presa pel que fa a la 
limitació de la funció tutorial a 75 hores anuals, o la seva transposició a tres assignatures 
anuals o equivalents, sent imperatiu establert per la Universitat en desenvolupament de la 
seva potestat reglamentària i capacitat d'auto organització, reconegudes en el marc de la 
seva autonomia i s'alinea, segons informe, amb el règim mínim de dedicació que estableix la 
normativa estatal; pel que procedeix la seva obligat compliment i aplicació directa pels ens 
jurídics titulars de Centre Associat, sota sanció de nul·litat de tot acord contrari a aquesta 
limitació. 
 
La directora cedeix la paraula, per tal que de les parts vulguin intervenir si és el seu desig. 
 
Intervé D. Jesús de Andrés Sanz, vicerector de Centres Associats de la UNED, declarant que 
l'Assessoria Jurídica en aquest cas es mostra clar i contundent en el seu informe, donant una 
resposta clara i transparent, amb el seu excel·lent treball mostrat, tant a el Centre Associat 
de la UNED-Illes Balears com a la mateixa UNED. 
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D. Santiago Oliver, representant de Professors Tutors, declara que l'informe és prou clar en 
relació als termes jurídics. 
 
Segueix la intervenció de la directora, Sra. Judit Vega Avelaira, que dóna pas a el següent 
document, en resposta a el recurs potestatiu presentat per Sra. SP, document que reflecteix 
tant els antecedents de fet com els fonaments jurídics, i que a continuació es llegeix en la 
seva totalitat a la sala per a totes les parts per la mateixa directora. (Document annex a la 
convocatòria). 
 
Posteriorment a la seva lectura, es procedeix a la proposta de si alguna de les parts volgués 
intervenir. 
 
S'haurà de corregir algunes errades en el document de mutu acord. 
 
Santiago Oliver intervé declarant que l'informe s'ajusta a el Pla Acadèmic Docent per al curs 
2020-21 presentat i aprovat en últim Consell de Centre celebrat el passat 28 de juliol del  
corrent any, i que habilita la seva naturalesa temporal. Aclareix, també, que els actes propis 
de la UNED i la conducta contractual d'anys anteriors no són en res vinculants, en resposta a 
el recurs interposat que es basa en uns drets adquirits a què és impossible donar resposta 
segons l'informe llegit a la sala. Així mateix, declara que era el moment de que el Centre 
Associat en aquest assumpte s'actualitzés segons normes vigents. 
 
D. Jesús de Andrés Sanz, seguint a l'anterior intervenció, declara que l'informe és clar, i que 
la resta de centres associats s'han vingut actualitzant fins a la data segons la normativa 
vigent. D'altra banda, felicita a la directora, Judit Vega, pel seu treball en aquesta ocasió 
realitzat perquè el Centre Associat UNED-Illes Balears se sumés també a la resta de Centres 
posats a el dia en aquest tema. Declara que és estrany que la reclamant en aquest cas sigui 
desconeixedora de la normativa, sent representant suplent del professorat-tutor. 
 
Per la seva banda, la directora, Sra. Judit Vega, declara en la seva intervenció, que a la seva 
arribada a la direcció d'aquest Centre Associat s'ha trobat una situació complexa sumat això 
als esdeveniments succeïts a causa del COVID-19, una situació de pandèmia en què el Centre 
Associat ha hagut de fer front. Li porta el seu treball en el Centre al fet que el mateix ofereixi 
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una transparència i igualtat d'oportunitats, i la resta és part desagradable que per naturalesa 
ve en el seu càrrec; càrrec mateix, que primer de tot, ha d'oferir respostes. Així mateix, 
agraeix amb les seves paraules, al Campus i a la resta pel suport rebut en el seu treball. 
 
No havent-hi cap intervenció més, s'aprova per unanimitat dels assistents desestimar el 
recurs formulat per la Sra. S. P. T. contra l'acord adoptat, amb data de el 28 de juliol de 2020 
pel  aquesta Junta Rectora, en relació a l'aprovació del Pla Acadèmic Docent per al curs 2020-
21 del Centre Associat a la UNED a les Illes Balears. 
 
D. Juan José Pérez Valverde, intervé per declarar que és d'aprovació pel contingut que s'ha 
llegit amb arranjament de les errades de mutu acord. 
 
2. APROVACIÓ COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2019. 
 
Es procedeix a presentar per a la seva aprovació els informes d'Auditoria i Comptes Anuals 
de el Consorci Universitari de el Centre Associat de la UNED de les Illes Balears, exercici 
2019, que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2019, el compte de resultat 
economicopatrimonial, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu i la 
memòria corresponent a l'exercici anual acabat en aquesta data. 
 
Seguidament, la directora llegeix l'opinió mereixedora de la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat, a través de la Intervenció Regional a Illes Balears, segons reflecteix 
en el seu informe definitiu, rebut el 18 de setembre passat de 2020: 
 

«En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad a 31 de 
diciembre de 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información 
financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y 
presupuestarios contenidos en el mismo». 
 

A continuació, intervé el Sr. Jesús d'Andrés Sanz, per oferir les gràcies a tot l'equip del Centre 
Associat; ja que, segons ell, és difícil rebre informes positius sense excepcions. 
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S'aproven per unanimitat dels assistents. 
 
4. PRECS I PREGUNTES 
 
Intervé Sr. Miquel Costa Tur, oferint l'enhorabona a el Centre Associat UNED-Illes Balears per 
la seva gran treball; i, de forma especial, al desenvolupat per la seva directora, Sra. Judit 
Vega. 
 
Sense més assumptes per tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 13:30 hores. 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
    


