A Pallma sent less 16,30 hore
es del dia 2 5 de setembre de 2018
8, es reuneiix a la Seu de
d Mallorcaa, el
Patro
onat del Co
onsorci Univversitari de l Centre Asssociat de la
a UNED de les Illes Baalears, presidit
per l’Honorablee Sr. David Ribas R
Ribas, Consseller execu
utiu del D
Departamen
nt d'Educacció;
Patrimoni, Cultu
ura, Esportss i Joventutt del Conse
ell d’Eivissa, actua com
m a Secretàària la Sra. Mª
Esperanza Pons Juan, y assiisteixen els membres que
q a contin
nuació es deetallen.
ASSISSTENTS
‐ Sr. V
Vicente Péreez, Vicerrecto
or adjunt de Centres Asso
ociats de la UNED
U
en reppresentació de
d la UNED.
‐ Sr. M
Miquel À. Maria Balleste
er, Conseller executiu cap
p del Departament de Cuultura Educa
ació del Consell
de Menorca.
‐ Sra. Maria Roserr García Borrrás, Conselleera Electa dell Consell insu
ular de Malloorca.
‐ Sra. Kika Coll. Diirectora de Patrimoni
P
dell Consell Insu
ular de Mallo
orca.
‐ Sr. FFrancesc Ram
mis Oliver, se
ecretari tècnnic del Departament de Cultura, Patrrimoni i Espo
orts del Consell
de Mallorca.
‐Sr. M
Miguel Ángel Vázquez, dirrector del Ceentre Associaat Les Illes Ba
alears.
‐Sra. Isabel C. Maciel, coordin
nadora de la seu d’Eivissaa.
oaquim Gam
mero, coordin
nador de la seeu de Mallorrca.
‐Sr. Jo
‐Sr. Saantiago Oliveer, representtant de Profeessors Tutorss.
‐Sra. Eugenia López, represen
ntant del PASS.

EXCU
USEN ASSISTTÈNCIA
‐ D. A
Alejandro Tiana. Rector Magnific
M
de laa UNED
‐ Sr. D
D. Tomás Fernández. Vice
errector de CCentres Associats de la UNED
‐ Sra. D.ª Almudena Rodríguezz Moya. Secrretària General de la UNE
ED
e
de CCultura, Patrimoni i Espo
orts.
‐ Sr. FFrancesc Miralles Mascarró. Vicepresiddent primer i Conseller executiu
Conseell de Mallorrca.
‐ Sra. Apol∙lònia Miralles
M
Xime
ena. Conselleera electa de
el Consell Insular de Mall orca.
‐ Sr. A
Antoni Ferrerr Rotger. Dire
ector Insular de Cultura i Patrimoni del
d Consell Innsular de Me
enorca.
‐ Sra. Viviana de Sans
S
Trotta, vicepresidennta 1a i consellera executtiva del Depaartament de
e Transparència,
C
d’Eiviissa.
Particcipació, Bon Govern, TlC,, Treball i Forrmació, del Consell
‐ Sr. M
Miguel Alejaandro Vericad Marcuelloo, conseller executiu
e
del Departame nt de Medi Ambient, Medi
M
Rural i Marí, del Consell
C
d’Eivissa.
‐ Sra. Isabel Rodrííguez Anglad
da. Delegada d’Estudiantss del CA de la
a UNED de LLes Illes Balea
ars.

ORDRE DEL DIA
A
1. Aprovació de
e l’acta anteerior
2. Esstatuts del Consorci
C
3. Liquidació i Comptes
C
exeercici 2017.. Informe Au
uditoria IGA
AE.
4. Programa de
e Qualitat dde Gestió del
d Centre: Pla de Geestió Anual (PGA) i alttres
Plans, Informes, Me
emòries, Ca rta de Serveis.
5. Accords de trààmit
6. Prrecs i comandes

Docu
umentació de la con
nvocatòria: h
http://ww
ww.uned-illlesbalearss.net/calida
ad/patron
natca-uned-les-illeesbalears-ssetembre-22018/
Reco
opilació de la documentació que e s presenta a la reunió i inclosa a l’’enllaç anterior:

PATRONAT CA
C UNED LES ILLE
ESBALEA
ARS SETE
EMBRE 20018
Convvocatoria
Convvocatoria Patronato25septF
Convvocatòria Patronat25seeptF
Acta
 Acta Patron
nato 14-11-17cast(penddiente aprob
bación)
 Acta Patron
nat 14-11-17 cat(pendeent aprovacció)
Estattutos
Prop
puestaModificaciónEstatutosCAU
UNEDILLESBALEARS090818
Prop
puestaModificaciónEstatutosCAU
UNEDILLESBALEARS090818
Com
mparativaEsstatutosÚltimaPropuessta090818
Com
mparativaEsstatutosÚltimaPropuessta090818
Liquiidación Cueentas 2017. Informe
I
Audditoría IGAE
E
4.1.22.InformedeefinitivoAud
ditoriaIGAE
ECuentas20
017
4.1.22.Informe Auditoría
A
externo y Cueentas ejerciicio 2017
4.1.22.InformeSeeguimientoliquidacionL
LesIllesBaleears2018eneromarzo
4.1.22.InformeSeeguimientoliquidacionL
LesIllesBaleears2018abriljunio
4.1.22.NEJ2018L
LesIllesBalearsRevisad
doNuevaLey
yContratos
Proggrama de Calidad
C
del Centro
C
SGIICG CA
1.1.2.Plan de
d Gestión anual
a
1.1.2.Memoorias Anualles
1-5.Planes de
d Área
1-5.Informes de seguim
miento
Acuerdos de tráámite










1.

Convocatorria prácticas apoyo PGA
A
Relación dee profesorado
o tutor que hha obtenido el concurso público y rrenovación venia
v
Precios curssos de extensión universsitaria
Presupuestoo ejercicio 20
019

APROVA
ACIÓ DE L’ACTA ANTER
RIOR.

S’aprrova l’acta per
p unanimitat.
2.

ESTATUTTS DEL CONSORCI

Estatuutos
Propu
uestaModificcaciónEstatuttosCAUNEDIILLESBALE
EARS090818
Propu
uestaModificcaciónEstatuttosCAUNEDIILLESBALE
EARS090818
Comp
parativaEstattutosÚltimaP
Propuesta0900818
Comp
parativaEstattutosÚltimaP
Propuesta0900818

Pren la paraula el director i resumeix les passes seguides
s
en relació al ttema dels estatuts
e
des de
l’últim
ma reunió de
d Junta Rectora del m
mes d’abril de 2018.
El texxt que es prresenta ha estat superrvisat pels serveis jurídics del tres Consells insulars i tam
mbé
s’han
n seguit less indicacion
ns de l’Instittut Balear de la Dona
a. S’informaa que la UN
NED també ha
donaat el seu vistt i plau. El text
t resultannt es fruit del
d consens entre les d iferents parrts implicad
des,
per lla qual cossa el director sol∙licitaa l’aprovació
ó del text per poder iniciar els tràmits per a
l’apro
ovació defin
nitiva.
Es reealitza la vo
otació i s’aprova el textt del ESTATUS DEL CON
NSORCI DELL CENTRE ASSOCIAT
A
A LA
UNED
D DE LES ILLLES BALEAR
RS per assenntiment de totes
t
les parts.
El teext i la sevaa aprovació
ó seran rem
mesos als Consells
C
Inssulars per a que pugu
uin aprovarr‐lo
defin
nitivament en els seuss respectiuss plens prò
òximamet i també a lla UNED pe
er a que sigui
aprovat en el prroper Conse
ell de Goverrn.
Els aassistents manifesten
m
la
l seva satiisfacció perr aquesta aprovació
a
innicial i perq
què es puguin
iniciaar els tràmitts per a la seva aprovacció definitivva.
3. LIQ
QUIDACIÓ I COMPTES EXERCICI 22017. INFOR
RME AUDITO
ORIA IGAE..
Liquiddación Cuentaas 2017. Inforrme Auditoría IGAE
4.1.2.Informedefin
nitivoAuditorriaIGAECuen
ntas2017
4.1.2.Informe Aud
ditoría extern
no y Cuentas eejercicio 2017
7
4.1.2.InformeSegu
uimientoliquidacionLesIlleesBalears2018eneromarzo
o
4.1.2.InformeSegu
uimientoliquidacionLesIlleesBalears2018abriljunio
4.1.2.NEJ2018LesIllesBalearsR
RevisadoNuevvaLeyContra
atos

n presentat els comptees de l’exerccici 2017, peerò
El dirrector recorda que el mes d’abril ja s’havien
no es van podeer aprovar perquè,
p
seggons la nova legislació, es necesssari disposar de l’informe
nitiu de IGAE.
defin
El dirrector exposa l'OPINIÓ
Ó de l’inform
me:
III. OPINIIÓN
En nuesstra opinión
n, las cuenntas anualees adjuntass expresan,, en todos los aspecctos
significativos, la im
magen fiel ddel patrimo
onio y de la
a situación financiera del Consorrcio
Universittario del Ceentro Asociaado de la UNED
U
de less Illes Baleaars a 31 dee diciembre de
2017, assí como de sus
s resultaddos y flujos de efectivo
o corresponndientes al ejercicio
e
anual
terminad
do en dicha fecha, dee conformiidad con el marco noormativo de informacción
financierra que ressulta de applicación y,, en particcular con llos principiios y criterrios
contablees contenido
os en el mism
mo.
I com
menta de l’aapartat Asuntos que n
no afectan a la opinión
n, de l’esmeentat inform
me que des de
tutor del ceentre signa el documen
fa do
os anys els professorat
p
nt de compaatibilitat.
S’aprrova la Liquiidació dels Comptes
C
dee l’exercici 2017,
2
per un
nanimitat.

4. PR
ROGRAMA DE QUALIT
TAT DE GESSTIÓ DEL CEENTRE: PLA
A DE GESTIÓ
Ó ANUAL (P
PGA) I ALTR
RES
PLAN
NS, INFORM
MES, MEMÒ
ÒRIES, CARTTA DE SERVEEIS.





1.1.2.Plan de
d Gestión anual
a
1.1.2.Memoorias Anualles
1-5.Planes de
d Área
1-5.Informes de seguim
miento

La do
ocumentació que apare
eix a cada uun dels enllaaços anterio
ors es transccriu a continuació:
PLA D
DE GESTIÓ
1.1.2.PlanGestiónC
CompletoLesIlllesBalears20118-2019
1.1.1.RCDI.FC.ExiitoRiesgoLesIIllesBalears 20018-2019
1.1.1. RCDI.ProcessosClaveFacto
oresCriticosLeesIllesBalears2018-2019
1.1.2.RCDI .GestióónCambiosImp
portantesLesI llesBalears2018-2019
1.1.1R
RCDI.EstrateggiadirecciónLesIllesbalears22018-2019
1.1.1.ICDI InformaaciónGILesIlleesBalears20188-2019
1.1.1.RCDI. Guía análisis
a
estratéégicoLesIllesB
Balears2018-2
2019
1.1.2. PCDI Plan coontingenciasL
LesIllesBalearss2018-2019
1.1.1.RCDI. MapaE
EstratégicoVissión 2018-20119
1.1.1. RCDI.DAFO
OLesIllesBaleaars2018-2019

CARTTA DE SERVEIS
3.2.3. DCGE Dtriz RealizaciónC
CartasServicio sLesIllesbaleaars2018-2019
carta__servicios_carra_A.Ed8.V1.2
2018
carta__servicios_carra_B.Ed8.V1.2
2018
3.2.3.MétodoSeleccciónComprom
misosLesIllesB
Balears2018-2
2019
3.2.3. MCGE Revissión y actualizzación de la C
CS ed.8LesIlleesBalears2018-2019
3.2.3. ICGE Instruccción seguimientoCS ed.8L
LesIllesBaelarss2018-2019
3.2.3.SistemaDifusiónCartaServiiciosLesIllesB
Balears2018-2
2019
3.2.3.MétodosFórm
mulasRecabarS
SugerenciasLeesIllesBalearss2018-2019
3.2.3.EquipoTrabajjoFormaciónR
RecibidaLesIlllesBalears2018-2019

MEM
MÒRIES ANUA
ALS
1.1.2. Memoria anuual 2017-2018
8
2.3.1.ProyectoAnuaalCOIELesIlleesBalears20188-2019
2.3.1.MEMORIAC
COIECAUNED
DLESILLESB
BALEARS2017-2018
2.1.2. PCCL.Plan de
d AcogidaLessIllesBalears 22018-2019
2.1.2.MEMORIAPLANACOGID
DACAUNED
DLESILLESBA
ALEARS2017
7-2018
2.1.2.RCCL.Memooria ProgramaG
GUÍA 2017-22018

PLAN
NS D'ÀREA
1.1.3. PLDI Plan dee Mejora de LiderazgoLesIl
L
llesBalears2018-2019
1.1.4 ICDI.Guía intterna de sosten
nibilidad meddioambientalL
LesIllesBalearss2018-2019
1.2.1.PCDI. PlanReegistrodifusión
nmatrículacurrsoLesIllesBallears2018-201
19
2.1.2. PCCL.Plan de
d AcogidaLessIllesBalears 22018-2019
2.1.2. PCCL Program
ma Guía 2018‐2019
2.1.4.PlanmejoraestudiantesLesIllesBalears20018-2019
2.3.1.ProyectoAnuaalCOIELesIlleesBalears20188-2019

2.4.1.PCCL.PlanExxtensiónUniveersitariaLesIlleesBalears2018
8-2019
3.1.1.PCGE PlanaccademincodoccenteLesIllesB
Balears2018-2019
3.1.1. MCGE.Sistem
ma OrganizaccionDocenteL esIllesBalearss2018-2019
3.3.1.PCGE.PlanTeecnológicoLessillesbalears20018-2019
4.2.1.PCSO.PlanBiiblioteca2018--2019LesIllessBalears
4.2.2. MCSO Sistem
ma de gestión
n de libreríaLeesIllesBalears2
2018-2019
5.1.2. ModeloDefinniciónPuestosT
TrabajoLesIlleesBalears2018-2019
5.1.2.RCPE.PuestoosTrabajoPASd
definidosLesI llesBalears2018-2019
5.2.1. PCPE Planm
mejorapesonasL
LesIllesBalearrs2018-2019
5.3.1. RCPE CriteriiosPFormacio
onLesIllesBaleears2018-2019
9
5.3.1.PCPE.PlandeformaciónLessIllesBalears2 018-2019
5.3.2.MCPE.PerfilT
TutorLesIllesB
Balears2018-22019
5.3.2. MCPE Sistem
ma de autoevaaluación docennte2018-2019
9
INFORMES DE SEEGUIMENT (A
A la pàgina de l'enllaç apare
eixen tots els del
d curs; els pprimers es van aprovar en laa
reunió
ó de 12‐4‐18)
1.1.2. ISCDI.Cuadro
oResumenPlan
nDeGestión20018LesIllesBalears
1.1.2. ISCDI.PlanGeestiónjulio2018LesIllesBaleaars
018LesIllesBaleears
1.1.2. ISCDI.PlanGeestiónenero20
018LesIllesBaleearsCuadroRe
esumen
1.1.2. ISCDI.PlanGeestiónenero20
018LesIllesBaleearsCuadroRe
esumencat
1.1.2. ISCDI.PlanGeestiónenero20
oAgosto2018
1.1.3. ISCDI.PlanMeejoraLiderazgo
derazgoLesIllesBalearsMarzzo2018
1.1.3. ISCDI.PLMLid
esBalearsMarzzo2018v.2
1.1.3. RCDI. IdentificaciónLíderessFormalesInfoormalesLesIlle
1.2.1. ISCDI Plan dee difusiónLesIlllesbalearsjuli o2018
onEnero2018IlllesBalears
1.2.1. ISCDI.Difusio
oComunicacio
onesinformatiivasJulioDicim
mebre2017
2.1.3. RCCL.Registro
nicaciónEstudiantesLesIllesB
Balears2017‐2
2018Julio
2.1.3. ISCCL.Comun
oComunicacio
onesFrecuenteesJulioDicime
ebre2017
2.1.3. RCCL.Registro
2.1.4. ISCCLPlanMeejoraEstudianttes julio2017‐‐2018
ntesLesIllesBallears2017‐201
18Febrero
2.1.4. ISCCL.PlanMeejoraEstudian
pación QSR en
nero‐junio 20118
2.1.4. ISCCL Particip
pación QSR julio‐diciembree 2017
2.1.4. ISCCL Particip
oExtensiónUn iversitariaJulio
o18
2.4.1. ISCCL InformeSeguimiento
ónExtensiónU niversitariaJulio18
2.4.1. RCCL.ValoracciónSatisfacció
2.4.1. ISCCLExtensiónUniversitarriaeenero20188LesIllesBaleaars
ónExtensiónU niversitariaEn
nero18
2.4.1. RCCL.ValoracciónSatisfacció
meSeguimiento
oPADJulio201 7‐2018
3.1.1. ISCGE.Inform
Enero2018
3.1.1. ISCGE.PADLeesillesBalearsE
me seguimiento Carta Serviccios julio2018
3.2.3. ISCGE Inform
mejoras2017‐2
2018Julio
3.2.3. RCGE Registrro o lista de prrocesos con m
mejoras2017‐2
2018JunioSegu
undaparte
3.2.3. RCGE Registrro o lista de prrocesos con m
3.2.3. ISCGE.CartaSServiciosfebrero2018LesIlle sBalears
mejorasLesIllessBalears2017‐‐2018
3.2.3. RCGE Registrro o lista de prrocesos con m
oríasInternasLesIllesBalearssJunio2018
3.2.3. ISCGE Audito
3.3.1. ISCGE Plan teecnológicoLessillesbalears20017‐2018Julio
ero2018Lesilleesbalears
3.3.1. ISCGE Plan teecnológicoene
oresClaveLesIlllesBalearsJuliio2018
4.1.1. ISCSO EvaluaacionProveedo
uimientoliquidacionLesIllesB
Balears2018en
neromarzo
4.1.2. InformeSegu
uimientoliquidacionLesIllesB
Balears2018ab
briljunio
4.1.2. InformeSegu
4.1.2. ISCSO luz aggua teléfono 1º 2018
2 2017
4.1.2. ISCSO Luz‐aggua‐teléfono 2º
me seguimientoGestionRecuursodLesIllesB
BalearsJulio2018
4.1.3. ISCSO Inform

4.1.3. ISCSO Inform
me seguimiento AccionesGeestionRecursosNaturalesLessIllesBalearsJuulio2018
me seguimiento Biblioteca LLesIllesBalearssjunio18
4.2.1. ISCSO Inform
BalearsEnero22018
4.2.1. ISCSO.ISBibliotecaLesIllesB
pación QSR En
neroJunio201 8
5.2.1. ISCPE Particip
5.2.1. ISCPE.PLMPLLesIllesBalearss2017‐2018Ju lio
5.2.1. ISCPE.PLMPLLesIllesBalearss2017‐2018Feebrero
pación QSR ju
ulio‐diciembree 2017
5.2.1. ISCPE Particip
osMejoraLesIlllesBalears20117‐2018Julio
5.2.1. ISCPE Equipo
nicación intern
na JULIO 20188
5.2.2. ISCPE Comun
ormaciónrealizzadaLesIllesBaalears2017‐20
018 junio18
5.3.1. RCPE Evaluacciónimpactofo
o
5.3.1. ISCPE.PlandeeformaciónLessIllesBalears20017‐2018Julio
ormaciónLesIllesBalears20118Fb
5.3.1. ISCP.Plandefo
ogramaDesempeñoLesIllesB
BalearsJulio20
018
5.3.2. ISCPE ICrono

El dirrector revissa la docum
mentació quue s’ha inclò
òs a la convocatòria i que, en ser tan exten
nsa,
seriaa impossiblee revisar perr complert een aquesta reunió.
Es ceentra en el Pla de Gestió
G
Anuaal i exposa que la Missió, Visió i Valors son anàlegss al
preseentats pel curs
c
2017‐2
2018, ja quue s’ha considerat que
e, després dd’haver obttingut el Niivel
Conssolidació deel SGICG de Centres Asssociats, gen
ner de 2018
8, es convennient mante
enir la vigèn
ncia
d’alguna de la documentaació generaada perquè s’ha demo
ostrat la seeva eficàcia operativa. Es
recorrda que el Centre i les Aules (també ce
ertificades) hauran dee superar l’auditoria de
mantteniment dee meitat del 2019 per m
mantenir laa certificació
ó.
En reelació al PG
GA 2018‐20
019, es revi sen els objjectius establerts per a les línies estratègiqu
ues
acadèmic, exten
nsió, qualitaat, tecnolog ia, recursoss i persones.
La majoria dels objectius só
ón els mateeixos que en
n el PGA antterior, i allò que es prettén es millo
orar
els reesultats obttinguts, sem
mpre que siigui possible. S’han mo
odificat alguuns dels ob
bjectius quee es
van p
proposar en
n el Pla 201
17‐2018 ad equant‐los a la realitat dels resulltats obtingguts i se n’h
han
inclò
òs altres de nous que el centre connsidera importants.
Es m
menciona en
n relació a aquest
a
aparrtat el desce
ens en el nú
úmero de ppersones matriculades en
el Cu
ursos d’Exttensió proggramats peel centre, que,
q
en certa mida ss’ha vist co
ompensat per
p
l’augment en less matriculaccions del Cuursos d’Estiu
u.
Relaccionat amb
b els recursos i amb lees aportacions de la UNED pel qque fa a matriculació,
m
, el
direcctor assenyala el desccens en el número de
e crèdits de
e què es m
matriculen els
e estudian
nts,
tendència que es ve obse
ervant des de cursos anteriors. La
L necessit at de compatibilitzar els
estud
dis amb alttres obligaccions per ppart del esttudiants i el
e preu de les segone
es i posteriors
matrrícules es tro
obarien en l’origen d’aqquest desce
ens.
Pel q
que fa a la Carta de Serveis
S
s’infforma que es manten
nen els com
mpromisos establerts
e
a la
seten
na edició i que
q s’ha acttualitzat la nnormativa per
p a la nova
a edició.
Es co
onvida als asssistents a revisar
r
els ddiferents Plaans d’àrea on
o podran cconèixer am
mb major detall
les acccions que es proposen per aconsseguir els ob
bjectius pro
oposats.
Es prresenta la Memòria
M
accadèmica oon es recull tota l’activitat desenvvolupada pe
el centre en
n el
curs 2017‐2018. També les memòries del COIE, Pla
P d’Acollida i del Proggrama Guía del curs 2017‐
20188.

Els asssistents tam
mbé tenen a la
l seva dispoosició els seggons Informe
es de seguim ent del curso
o 2017‐2018
8 en
els enllaços de la convocatò
òria. Es recoorda que a l’enllaç també apareixe n els prime
ers informes de
esentats a la reunió de Patronat/Junt
P
ta Rectora d’’abril de 201
18 i que van ser
seguiiment que jaa van ser pre
aprovvats en aqueell moment.
Els asssistents apro
oven, per un
nanimitat, totta la docume
entació de Qualitat
Q
preseentada.

5. AC
CORDS DE TRÀMIT.
T





Convocatorria prácticas apoyo PGA
A.
Relación dee profesorado
o tutor que hha obtenido el concurso público y rrenovación venia.
v
Precios curssos de extensión universsitaria.
Presupuestoo ejercicio 20
019.

L'exp
posició s'inicia amb la resolució ddels dos prrimers acorrds que es van prendre a la reunió
d'abrril de 2018.
En aaquest senttit, s'inform
ma a que en la con
nvocatòria de
d pràctiquues remunerades perr a
estud
diants que donessin
d
re
ecolzament al PGA, es van
v presenttar tres perrsones que complien amb
els reequesits dee la convoccatòria i qu e les tres s'incorporen
s
n al Centree. La seva retribució
r
i les
cond
dicions són les
l establertes en el puunt 3 de la convocatòri
c
a.
Així m
mateix s'inccrementa laa gratificacióó de les persones que col∙laborenn en el centtro a partir de
setem
mbre de 2018 d'acord amb la tabl a adjunta.
Pel q
que fa al pro
ofessotrat tu
utor que haa obtingut el
e concurs públic
p
i renoovació de vè
ènia, s'informa
que ssols una dee les places no s'ha poggut cobrir. El director recorda quee, amb l'entrada en viggor
de laa lley de com
mpatibilitat de pensió dde jubilació
ó de classes passives am
mb la labor tutorial, s'h
han
regisstrat al centtre tres baixxes definitivves i quatre baixes tem
mporals. Aquuest fet ha suposat haver
d'inccorporar prrofessorat tutor subsstitut per cobrir les matèries que han quedat sen
nse
profeessorat tuto
or. Es recorda el proccediment que
q es segueix per a la selecció
ó i assignaació
provisional d'aquestes pe
ersones. Pendent qu
ue la palaçça surti a concours definitiu als
Depaartaments.
quest sentitt, es recorda que el prrofessorat tu
utor del cen
ntre rebrà uun incremen
nt del 1.5% tal
En aq
com s'estableixx al Pla Millora Perso nes, aprovaat per al curso
c
2018‐‐2019. Altre
es increments
aprovats anterio
orment s'ap
plicaran a paartir de l'1 d'octubre
d
de
e 2018.
Pel q
que respectaa als preus públics del Cursos d'Exxtensió Universitària qque organitzza el Centree es
recorrda que el preus
p
que regeixen
r
acttualment no
o s'han modificar des del curs 2010‐2011. Co
om
s'ha produït un increment significatiuu en els cosstos, tant en
e el preu dels desplaaçaments co
om
dels allotjamentts i en funció de com e volucioni laa matrícula (a més de teenir l'objectiu que el 91%
9
del ccursos siguin
n autosuficients econò micament),, es proposa
a un increm
ment de cincc euros tantt en
el cu
ursos de 10 hores que passarien dde 20€ a 25
5€ con els de 20h que passarien de
d 30€ a 35€ a
partir de gener.
Quan
nt al pressu
upost de 2019, el directtor consultaa als repressentants de l Consells si es pot segguir
comp
ptant amb les seves ap
portacions a la qual co
osa es respo
on des de lees tres insittucions quee es

manttindran les quaties que
e es van ap rovar per 2018.
2
El Vice
errector adjjunt de Cen
ntres Associiats
comu
unica que la
l propera setmana e s coneixeraan quines son
s les apoortacions qu
ue els centtres
rebraan per partt de la UNE
ED per la qqual cosa jaa es poddrà
à realitzar uuna estimacció de les que
q
correesponguin amb
a
la inten
nció que es tinguin en compta en
n l'elaboraci ó del pressupost de 20
019.
S'aco
orda convoccar reunió de Junta R
Rectora el mes de no
ovembre peer a que el centri pugui
preseentar el Pesssupost de l'Exercici ecoonòmic 201
19.
Per ú
últim i encara que no era
e a l'ordree del dia, com s'ha prod
duït el 24 dee setembre la mort del Dr.
Pau C
Cateura Ben
nnasser, pro
ofesor tuto r fundador d'aquest Ce
entre el 19777 i que va desenvolup
par
la seeva activitatt docent en
n l'àrea d'H
Història Me
edieval en aquest
a
Cen tre Associaat de la UN
NED
durant més de 30
3 anys, s'acorda trasllladar el con
ndol del Con
nsorci a fam
miliars i amics del difun
nt a
travéés de la web
b del centro
o.
6. PR
RECS I COMANDES.
del Vicerrecctorat de Centres
Des d
C
s'aggraiex la voluntat d'aco
ord mostradda per les diferents
d
paarts
impliicades per arribar al consens
c
enn el text de
els estatuts. Des dels tres Conse
ells Insulars es
maniifesta la satisfacció perr haver aconnseguit el te
ext consensuat.
El diirector indiica que des d'aquest moment s'inicien
s
elss tràmits pper arribar a l'aprovaació
defin
nitiva del ESSTATUTS.

Es tanca la sessió a les 18:0
00h.

