A Palma sent les 17,00 hores del dia 29 de març de 2016, 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. Miquel Àngel Maria Ballester (Delegació de la Presidenta del Consell de Menorca), Conseller de
Cultura i Educació del Consell de Menorca, actua com a Secretària la Sra. Mª Esperanza Pons Juan, i
assisteixen els membres que a continuació es detallen.
ASSISTENTS
-Sr.D. Vicente Pérez Fernández, Vicerector Adjunto de Centros Asociados (Delegació del Rector, Vicerector 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 Ambient,
Medi Rural i Marí, del Consell d’Eivissa.
- Sra. Francisca Coll, directora insular de Patrimoni (Delegació del Vicepresident primer i conseller
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca).
-Hble. Sra. Roser García Borrás, consellera electa del consell insular 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.
-Sra. Begoña Paradela, representant d’alumnes.
EXCUSEN ASSISTÈNCIA
- 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.
- Hble. Sra. Mercè Bujosa Estarellas. Consellera Electa Del Consell Insular de Mallorca.
-Sr. Rafel M. Creus Oliver. Director Insular de Cultura Del Consell Insular de Mallorca.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta anterior.
2. Informe del Programa de Qualitat de Gestió del Centre.
3. Liquidació, Comptes Anuals i Informe d’Auditoria, exercici 2015.
4. Acords de tràmit.
5. Precs i comandes.
Documentació de la convocatòria:
http://www.uned-llesbalears.net/calidad/patronatocaunedlesillesbalears/
1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR.
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Aprovació de l’acta de 17 de novembre de 2015. És aprovada per unanimitat.
2. INFORME DEL PROGRAMA DE QUALITAT DE GESTIÓ DEL CENTRE.
S’inicia l’exposició amb la relació del número d’estudiants del centre, que presenta un increment del
3,2% de persones inscrites en estudis de Grau, i prop del 10% d’increment en els estudis del curs
d’Accés. Cal considerar la desaparició pràcticament d'estudiants de plans antics de llicenciatures,
diplomatures i enginyeries. Es manté amb un lleuger augment percentual del nombre de persones
matriculades en els ensenyaments o títols propis, especialment en els curs d'extensió universitària
que es desenvolupen durant el curs acadèmic de setembre a juny. Globalment el creixement en cada
illa es situa sobre l'1%, arribant a la xifra de 14.927 en el conjunt de les illes. A la imatge veiem la distribució de persones per illes.
Es mostren a continuació les taules en què es recullen les dades referides als estudis més demandats
per illes i globalment al centre.
Es constata en primer lloc Psicologia i Dret, estudis coincidents en les tres illes. A continuació ADE,
estudis de l'àrea d'humanitats, Turisme, i els estudis de caràcter educatiu / social com a Treball Social
i Educació Social, són els més demandats a les illes, amb lleugeres variacions.
A una tercera taula s’exposa la demanda d’estudis per sexe, el percentatge de dones, 55,6%, és similar que en cursos anteriors, i com es pot apreciar a la imatge la presència de dones és molt superior
en els estudis de caràcter educatiu, social i lingüístic, així com en psicologia. Mentre que en estudis
enginyeries, informàtica, és molt minoritari. Crida l'atenció la dualitat de demanda en els estudis
d'humanitats: Història de l'Art front Geografia Història, Antropologia enfront de Filosofia, les primeres de cada parella triades per les dones i les segones pels homes. L'edat mitjana de 37,2 anys, més
joves a Eivissa, majors a Menorca. En els estudis d'humanitats, s'incrementa l'edat per sobre dels 40
anys, mentre que els estudiants d'enginyeries, de caràcter econòmic i educatiu són els més joves com
es pot apreciar.
Es mostren també els resultats acadèmics del estudiants del centre en el curs 2014-2015 que posen
de manifest que la taxa d'èxit dels nostres estudiants és del 82,7% enfront del 81,9% de mitjana. A la
taula es mostren les taxes d'èxit i les notes mitjana per titulacions i la seva comparativa. S'observa
una correlació molt significativa en totes les titulacions, fins i tot en alguns valors superiors de taxa
d'èxit de manera significativa. En general tots els estudis d'humanitats reflecteixen millors resultats.
També els estudis de caràcter educatiu i determinats estudis on predominen estudiants de segona
titulació com CCJJAAPP i Polítiques. Ressalta el resultat en algunes enginyeries, si bé són estudis minoritaris.
El centre mostra la seva satisfacció per aquesta situació i obre una reflexió i anàlisi respecte al fet que
es constata que els estudis menys massificats i que presenten una major edat mitjana dels estudiants
matriculats obtenen millors resultats. La reflexió es farà extensiva a la metodologia i el recolzament
docent que els centre proporciona als seus estudiants.
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Tot seguit es presenten els resultats del número de visites que han rebut les gravacions del primer
quadrimestre del curs 2015-2016. En total 535.010 visites, distribuïdes en 126.385 del Curs d'Accés,
404.400 de Grau i 4.225 del CUID. El resultat suposa un creixement global del 3,9% en les visites de
les gravacions del primer quadrimestre. Aquest increment ha estat inferior al del curs anterior.
Aquest fet no suposa que la metodologia implantada en el seu moment hagi deixat de tenir interès
pels estudiants, com es demostra perquè, considerant la disponibilitat de les gravacions realitzades
amb anterioritat, s’ha produït un increment de les visites de les gravacions anteriors, en el primer
quadrimestre, de 9.501 en el Curs d’Accés, 256.810 en els Graus i de 2.567 del CUID, en total 268.878.
Amb tot el nombre total de visites en el present curs, durant el primer quadrimestre, és de 803.888,
enfront de les 514.943 visites del curs 2014-2015. Tot això suposa un increment del 56,11%, una xifra
molt significativa que posa de manifest l' interès i demanda per part dels estudiants d'aquesta metodologia que va implantar el centre progressivament des de fa cinc anys, però ja de forma generalitzada des del curs 2012 -2013.
Es destaca també que des del Vicerectorat de Qualitat de la UNED se'ns ha sol·licitat que un nombre
determinat d'enregistraments del centre siguin adaptats a persones discapacitades amb problemes
sensorials i amb el compromís que es mantinguin en el temps. Han escollit enregistraments d'assignatures on és més significatiu el nombre de persones discapacitades i el centre col·labora desinteressadament en aquest projecte aportant les gravacions realitzades pel professorat tutor. És una mostra
reduïda d'uns setanta enregistraments.
El compromís i grau de compliment del professorat tutor del centre queda de manifest en el fet que la
realització per part del professorat dels plans d'acció tutorial és superior al 99,5% i la disponibilitat
dels mateixos als estudiants superior al 98,5%.
En relació a l'oferta formativa del centre, en el primer quadrimestre, de setembre a gener s'ha incrementat el nombre de persones inscrites un 2,52%. Però si considerem les persones inscrites en els
cursos els mesos de febrer i març la variació en cada un d'aquests mesos és del: + 9,12% al febrer, i
del -0,2% al març considerant que les festivitats han permès realitzar menys cursos al març, arribant a
la xifra de 1.258 matrícules.
És important assenyalar les noves edicions de cursos 0 online llançats el mes de febrer en àrees d'estadística i programació amb més d'un centenar de persones inscrites a cada curs.
El centre segueix essent un referent en la formació i cada vegada són més els altres centres que s'animen a desenvolupar activitats per internet, la competència és més gran, tot i que nosaltres ens
mantenim i fins i tot augmentem les persones inscrites. Hem informatitzat al 100% el seguiment dels
cursos en directe i diferit, és un pas més endavant que no tenen altres centres i que ens permet donar un millor servei i una millor imatge a aquelles persones que s'interessen per la nostra formació en
les diferents modalitats: presencial, streaming i asíncrona.
El centre ha adquirit en aquestes dates, d'acord amb el pressupost aprovat per a aquest exercici, tres
nous equips de videoconferència digital, amb els seus respectius ordinadors i Wacom per desenvolupar activitats formatives amb la millor qualitat possible pel que fa a emissió d'imatge i so. Ara al proMallorca: Edifici Guillem Mesquida, Camí Roig s/n. Polígon Son Castelló. 07009 Palma de Mallorca.
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per mes s'instal·len en coordinació amb Intecca perquè donin el servei adequat a les primeres setmanes d'abril. També s'incorporen a les tres illes nous ordinadors per al desenvolupament de les proves
presencials i impressores de baix consum. Disposar d'equips actualitzats és important per donar un
servei de qualitat.
En l'àmbit tecnològic les visites a la web del centre ens informen sobre la ressonància del centre en la
societat i la demanda dels nostres serveis. La inclusió de tota la informació relacionada amb el centre
així com de la documentació generada referida a qualitat i transparència (Acord de tràmit de la reunió
de Patronat de 9-04-2015) permet que qualsevol persona accedeixi a tota la informació del centre.
(Com a exemple es mostra l’apartat on es troben totes les actes del òrgans col·legiats i de les reunions
a través de les quals es pot fer un seguiment de tot el treball i processos del centre).
Si es comparen les visites entre els mesos de setembre i desembre, ambdós inclosos, dels anys 2013 i
2014 vam notar un increment de 105.412 visites; entre els anys 2014 i 2015 l' increment ha estat de
54.482 visites. En la comparació dels resultats del mes de gener d'aquests anys, si entre el 2014 i el
2015 l'augment de visites va ser de 38'65%, entre gener de 2015 i gener de 2016, l'augment percentual ha estat de 9'82 %.
En tot l'any 2012 les visites a la web van ser de 315.626, el 2013 de 394.410, al 2014 de 792.755 i en
el 2015 de 977.072, amb increments respectius del: 24,96%, 101% i del 23,25% .
En relació a la certificació del centre, es recorda que estem en aquests moments en l'auditoria de
manteniment del certificat d'implantació, on es comprova per part de la càtedra que el centre segueix
o contínua amb totes les accions aprovades i superades fa un any i mig . L'avaluació tindrà lloc el mes
que ve i per part del centre ja s’ha incorporat tota la documentació. Així mateix en el centre, la direcció, està treballant intensament en la implantació del següent nivell de consolidació, amb processos
ampliats, noves directrius, equips de millora. Amb, tot esperem, a final d'any, iniciar el procés de certificació del segon nivell.
Es relacionen i aproven els següents documents, a disposició dels convocats mitjançant enllaç directe
inclòs en la convocatòria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

InformeseguimientoPlanGestiónenero2016
Informextensiónuniversitariaenero2016
InformeseguimientoPlanMejoraestudiantesenero2016
InformeseguimientoPADEnero2016
InformeseguimientoPlanmejorapesonasPTPASLesIllesBalearsEnero2016
ModeloReg.ListaQuejasSugerenciasEstudiantesLesillesbalearscumplimentadojuliodicie
mbre2015
Informe seguimiento AQS estudiantes julio-diciembre 2015 En Participación estudiantes
ModeloReg.ListaQuejasSugerenciasPTPAScumplimentadoLesillesbalearsjuliodiciembre2015
Informe de seguimiento de AQS PT-PAS julio-diciembre 2015
InformeseguimientoCartaServiciosLesIllesBalearsenero2016
InformeSeguimientoConsumoLuzTelefoniaAgua1ºsemestre2015
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•
•
•
•

InformeSeguimientoConsumoLuzTelefoniaAgua2ºsemestre2015
EstudiantsMatriculatsPerTipus
InformeVisitasGrabacionesCursos2012-2016 1º cuatrimestre.Actualizado
InformeGlobalVisitas2012-2016 1º cuatrimestreActualizado

Es cedeix la paraula als assistents per si desitgen formular alguna pregunta o sol·licitar algun aclariment. El assistents es mostren conformes amb el contingut de l’exposició.
3. LIQUIDACIÓ, COMPTES ANUALS I INFORMES D’ AUDITORIA, EXERCICI 2015.
Es resumeix la informació que conté la documentació que es detalla a continuació i que també es troba a disposició dels assistents mitjançant enllaç directe inclòs a la convocatòria:
•
Document original complert escanejat: Comptes anuals exercici 2015, Balanç de situació,
Comte de resultat econòmic patrimonial, Estat total de canvis en el patrimoni net, Estat de
fluxos d’efectiu, Liquidació de pressupost, Resultat pressupostari, Memòria econòmica, Certificats adjunts, Memòria Acadèmica.
•
Compromís Auditoria
•
Anunci Auditoria 2015-IGAE
•
Inici Auditoria Comptes 2015-IGAE
•
Informeliquidacion2015octubredicimebreLesIllesBalears
•
Informeliquidacion2015julioseptiemLesIllesBalears
•
Informeliquidacion2015abriljunioLesIllesBalears
•
Informeliquidacion2015eneromarzoLesIllesBalears
Els ingressos de l'exercici 2015, al 31 de desembre, corresponen un total de 1.900.751,61 €; amb uns
drets pendents de cobrament 419.796,94 €
El Consell de Mallorca, durant l'exercici econòmic, ha ingressat la totalitat de la quantitat pressupostada en l'exercici 2015, sense que quedi pendent d'ingressar cap quantitat d'exercicis anteriors.
El Consell de Menorca, durant l'exercici econòmic, ha ingressat la totalitat de la quantitat pressupostada en l'exercici 2015, sense que quedi pendent d'ingressar cap quantitat d'exercicis anteriors.
El Consell d'Eivissa, el 2 de febrer de 2016, ha ingressat la totalitat de la quantitat pressupostada en
l'exercici 2015 i la quantitat pendent d'ingressar de l'exercici 2011.
El director agraeix el suport de les institucions.
L'Ajuntament de Maó té pendent l'ingrés de l'aportació de 3.000 € corresponent a un conjunt d'activitats d'extensió universitària.
Els ingressos per recursos propis del centre disminueixen un 2,8%. El motiu és per la disminució de
vendes de material didàctic un 15,9%, que ha quedat mitigada per l'augment d'ingressos pressupostats per cursos d'extensió universitària d'un 7,8%.
Els ingressos es distribueixen en un 25,0% les aportacions dels Consells, un 27,2% els recursos propis
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del centre d'activitats formatives i de llibreria, un 47,8% de la UNED seu acadèmica de matrícules
d'ensenyaments reglats, el CUID , COIE, i altres activitats.
Respecte al pressupostat, els drets reconeguts suposen un increment respecte al pressupostat de
l'1,8%.
En resum, les aportacions finals de la UNED suposen un increment del 4,6% del pressupostat, a causa
del increment d'estudiants d'ensenyaments reglats.
Els recursos propis generats suposen una disminució del 2,2% del pressupostat, a causa de la disminució de vendes de llibreria i malgrat l'augment significatiu d'ingressos per les activitats formatives
organitzades.
Els tres consells han mantingut les aportacions aprovades en el pressupost de l'exercici econòmic.
Les despeses de l'exercici 2015 corresponen a un total 1.387.651,54 €, dels quals 66.047,33 €, corresponen a obligacions pendent de pagament. El 75,4% dels crèdits pressupostats s'han executat; però
considerant els crèdits disponibles a 31 de desembre, 1.480.954,67 €, s'han executat el 93,7% dels
crèdits disponibles al final de l'exercici.
Per capítols les despeses es distribueixen com a continuació s'indica:
Exercici 2015
61,22% capítol 1, despeses de personal
34,84% capítol 2, despeses de béns corrents i serveis
3,94% capítol 6, inversions reals
Exercici 2014
57,11% capítol 1, despeses de personal
37,58% capítol 2, despeses de béns corrents i serveis
5,31% capítol 6, inversions reals
En el capítol 1 de despeses de personal s'ha produït una disminució de crèdits d'un 13,60% del pressupostat. La distribució de despeses en el capítol 1 correspon al següent percentatge: 57,20% professors tutors per l'activitat presencial i/o virtual i de coordinació, 27,83% personal d'administració i serveis, 10,89% personal col·laborador, i el 4,08% personal de direcció del conjunt de les illes.
Al personal administratiu se li ha abonat en 2015 del 25,00% i del 26,23% de la paga extraordinària de
2012. La resta s'abonarà al 2016. Les retribucions del 2015 van ser les mateixes que les del 2014, d'acord amb la legislació vigent.
La direcció del centre ha disminuït els ingressos un 1,4% a causa del canvi d'estructura de la direcció:
la persona coordinadora del centre a Menorca, assumeix la funció de secretària del centre, i una nova
persona assumeix la coordinació a Mallorca.
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Les despeses compromeses de professorat i coordinadors s'han ajustat a les necessitats i disponibilitats del centre i a les aportacions específiques realitzades per la UNED.
En el capítol 2 de béns corrents i serveis s'ha produït una disminució de crèdits d'un 26,09% del pressupostat. Les despeses compromeses s'han anat ajustant durant l'exercici econòmic a la disponibilitat
pressupostària i a les necessitats del centre. La distribució de despeses en el capítol 2 correspon, en
les partides més significatives, al següent percentatge: 37,06% correspon a compres de material didàctic; el 36,74% activitats d'Extensió universitària, cursos sènior, cursos d'estiu i cursos zero; el
5,63% CUID, CP i pràctiques obligatòries i voluntàries.
En el capítol 6 d'inversions reals s'ha produït una disminució de crèdits d'un 76,24% del pressupostat
en l'exercici. El 81,67% representen inversions noves associades al funcionament dels serveis, i la resta a inversions de reposició associades al funcionament dels serveis. El capítol d'inversions reals és el
que ha quedat més afectat per la falta de disponibilitat de crèdits, donant prioritat al capítol 1 i posteriorment al capítol 2. Es recorda que les inversions en material tecnològic són imprescindibles, ja que
el nostre sistema de docència es basa en disposar d’aules ben equipades i que ofereixin la major qualitat possible per poder desenvolupar l’oferta formativa.
Durant l'exercici econòmic s'han hagut d'aprovar, en diferents partides, increments de crèdits de despeses per increment de crèdits concedits o per necessitats del centre. S'adjunten les modificacions de
pressupost realitzades durant l'exercici econòmic, així com els informes trimestrals de seguiment d'execució del pressupost. Es recorda que cap de les modificacions de pressupost ha superat el límit
marcar en les NEJP per a la seva tramitació per part del director del centre.
El Balanç de Situació comptable de l'exercici inclou, immobilitzacions materials amb un cost total
d'adquisició de 2,415.413,40 € i una amortització acumulada de 913.581,79 €, sent el valor net comptable de 1,501.831,61 € que correspon a l'inventari actualitzat i amortitzat del centre, així com a les
construccions realitzades.
Les existències estan valorades en 122.653,45 € de material didàctic de la llibreria, i 6.729,92 € de
material oficina.
La quantitat deutora al centre del present exercici ascendeix a 419.796,94 €, si bé en la data de signatura d'aquesta memòria s'ha reduït a 341.180,96 €.
El centre deu als creditors, al tancament de l'exercici, a curt termini, 66.047,33 €; a llarg termini 2.190
€ (dipòsits comandaments a distància). El centre ha satisfet els deutes als creditors en un termini màxim de 30 dies. Es recorda que tot allò que té a veure amb els pagaments es realitza a través de FACe.
La diferència entre els drets reconeguts i les obligacions reconegudes en l'exercici 2015 és de
513.100,07 €. El Patrimoni net del Centre és de 4,509.041,74 €, que s'ha incrementat respecte a l'exercici anterior que va ser de 4,127.449,50 €.
Els fons líquids de tresoreria ascendeixen a la quantitat de 2,450.647,74€ i el Romanent de Tresoreria
afectat ascendeix a 2,879.712,60 €. La integritat del Romanent està afectat per al funcionament corMallorca: Edifici Guillem Mesquida, Camí Roig s/n. Polígon Son Castelló. 07009 Palma de Mallorca.
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recte del centre i per a l'aplicació de diferents millores, descrites en els següents paràgrafs.
El Romanent de Tresoreria afectat es troba completament compromès a les següents situacions:
a) Necessitat d'una provisió financera a l'efecte de permetre el correcte funcionament del Centre Associat durant el 1r trimestre de l'exercici.
b) Execució correcta del pressupost previst per a l'exercici (s'indiquen a continuació les actuacions).
c) L'existència de liquiditat, permet al Centre Associat a una correcta política financera, de manera
que pugui afrontar demores en cobraments de transferències i subvencions.
El Romanent de Tresoreria afectat presenta les següents obligacions i / o compromisos
- Inversions reals (renovació equipament aules AVIP i aula informàtica, reforma lavabos edifici antic,
canvi de pavimentació de passadissos i entrada de l'edifici antic, reforma biblioteca -ampliació dels
punts de lectura, demanda repetida pels estudiants i millores vàries-, impermeabilització, climatització de l'edifici antic), programa d' acollida, i personal docent de Mallorca implantació cursos superiors
de Graus 1,654.712,6 €.
- Inversions reals (equipament aules AVIP + i aula informàtica), personal docent en l'Extensió de Menorca, programa d' acollida, incorporació de Graus 265.000 €.
- Inversions reals (equipament aules AVIP + i aula informàtica), personal docent en l'Extensió d'Eivissa,
programa d' acollida, incorporació de Graus 320.000 €.
- Necessitat d'una provisió financera a l'efecte de permetre el correcte funcionament del Centre Associat durant el 1r quadrimestre de l'exercici 640.000 €.
Totes les millores han de redundar en l’ increment de la taxa d’èxit dels estudiants i en la disminució
de la seva taxa d’abandonament.
Per últim es menciona la proposta que realitza el centre per a la justificació de les despeses no acadèmiques i que assumeixen els consells insulars, en compliment de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. A la proposta s’ ha especificat la liquidació corresponent a cada una de les illes, a diferència de la liquidació anterior en què es va presentar
de manera global.
Pel que fa a la situació del Centre, un cop inscrit a la UNED, de la mateixa manera que la resta de centres associats, es recorda que el termini per a l’ adaptació finalitza el 31 de desembre de 2016. Com
és un procés llarg, s’espera poder iniciar-lo tot just la UNED disposi del conveni regulador. En aquest
sentit, el vicerector adjunt de centres exposa que el nou ROFCA passarà a Consell de Govern el mes
d’abril i, una volta aprovat, es podrà iniciar el procés.
Els representants dels tres consells es mostren disposats a agilitzar els tràmits necessaris amb la major rapidesa possible.
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La Liquidació, Comptes i Informe d’Auditoria de l’exercici 2015 s’aproven per unanimitat, juntament
amb la resta de documentació adjuntada.
Des del Vicerectorat de Centres s’exposa la possibilitat que la gratificació del professorat tutor, que
apareix al capítol 1, es traslladi al capítol 2, ja que manca d’una relació contractual. El centre
s’adaptarà a la decisió que es proposi.
4. ACORDS DE TRÀMIT
A la convocatòria apareixen els següents acords de tràmit que passen a comentar-se i que són adoptats per unanimitat.
•

Informe_contrataciónLESILLESBALEARS
La contractació d’una persona que atengui la biblioteca del centre, en jornada de tarda, arrel de
la propera jubilació de l’actual persona responsable, prèvia autorització del Ministeri d'Hisenda y
Administracions Públiques.

•

Informe_jubilaciónLESILLESBALEARS
La modificació de pressupost de despeses de personal en aplicació de l’article 64 del Tercer Conveni Col·lectiu del PAS de la UNED per una quantia corresponent per jubilació, amb una quantitat
de 12.889,89 euros, d’acord amb l'informe del vicegerent de RRHH i Organització de la UNED, de
data 22 de febrer de 2016.

•

Perllongar l’autorització d’invertir el romanent de tresoreria a un termini de entre un a sis mesos
a efectes d’un gestió eficient dels recursos econòmics disponibles.

•

La Cultura Talaiòtica de Menorca 22-23 abril
Organitzar, a petició del departament de Cultura i patrimoni del Consell Insular de Menorca, un
curs d’extensió universitària sobre Menorca talaiòtica que es desenvoluparà presencialment des
de Menorca i Mallorca i que s’emetrà per internet en directe / diferit.

Es recorda que en l’última reunió de Patronat de novembre de 2015, on es va aprovar el pressupost
de l’exercici 2016, es va acordar un increment de retribució per al personal administratiu 2016 de
l'1%: sou base, complement de jornada, triennis, per al proper exercici. De la mateixa manera, un increment de la gratificació dels serveis prestats al centre, de l'1% de la direcció, coordinació, per al
2016, i un increment de la gratificació del professorat tutor, de l’1%, a partir del curs 2016-2017.
Es recorda, també, que a la reunió de Patronat de novembre es va aprovar el Pla d’Extensió Universitària del curs 2015-2016 amb els corresponents preus públics dels cursos que organitza el Centre Associat (: per cada 10 h presencial (0,5 ECTS) / 20 €; per cada 20 h (10 h presencials + 10h treball a distància) (1 ECTS) / 30 €; Curs 0 online (1 ECTS) / 25 €. (Reunió Patronat, 17-11-2015)
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De la mateixa manera, es recorda que a la mateixa reunió es va aprovar l’Informe de seguiment del
Pla de Llibreria del curs 2014-2015, on constava l’aprovació del descompte del 5% en material didàctic
editat per la UNED i editorials privades a excepció del corresponent al CUID.
•

Ramon Llull en la Història, 18-19 desembre
Es recorda el compliment de l’Acord de la reunió de Patronat de 0-04-15 de la realització d'un curs
d'Extensió Universitària en el marc d’activitats portades a termne en commemoració del setè aniversari de la mort del Beat Ramon Llull, als anys 2015-2016. El curs Ramon Llull en la Història es
va impartir els dies 18 i 19 de desembre al Centre associar en les modalitats presencial streaming
i asíncrona en diferit, i es van atorgar 0,5 ECTS.
El centre també va contribuir a aquesta commemoració quan, a l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2015-2016, de dia 2 d’octubre, la lliçó inaugural pronunciada per la catedràtica de Literatura
Catalana Medieval, Júlia Butinyà, va estar dedicada a “El Llull més fàcil”.

Des d’Eivissa es menciona la possibilitat que el Centre pugui participar amb la realització d’algun curs
dedicat a l’ historiador Josep Clapés Juan, en la commemoració del centenari de la seva mort durant
el 2016. El director afirma la disposició del centre en la participació dels actes que el conseller menciona i reitera, com en d’altres ocasions, la disponibilitat dels recursos tecnològics de què disposa el
centre, per col·laborar en aquells actes que, a proposta dels conselles insulars, es realitzin.
5- PRECS I COMANDES
No se’n formulen.
Des de Madrid, el Vicerector de Centres Associats felicita i agraeix als patrons el recolzament que donen al projecte que desenvolupa el Centre Associat de la UNED de Les Illes Balears.
S’aixeca la sessió a las 18:30h.
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