
                                                                                                   

 

A Palma sent les 16,30 hores del dia 4 de desembre de 2018, 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. 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 Ju-
an, y assisteixen els membres que a continuació es detallen 

ASISTENTS 
- Sr.  Vicente Pérez, Vicerrector adjunto de Centros Asociados de la UNED en representación de la 
UNED. 
- Sr. Iván Sevillano. Conseller electe del Consell de Mallorca. 
- Sra. Kika Coll. Directora de Patrimoni del Consell Insular de Mallorca. 
- Sr. Antoni Ferrer Rotger. Director Insular de Cultura  i Patrimoni del Consell Insular de Menorca.  
- Sr. Miguel Ángel Vázquez, director del Centro Asociado Les Illes Balears. 
- Sra. Isabel C. Maciel, coordinadora de la sede de Ibiza. 
- Sr. Joaquim Gamero, coordinador de la sede de Mallorca. 
- Sr. Santiago Oliver, representante de Profesores Tutores. 
- Sra. Eugenia López, representante del PAS. 
- Sra. Isabel Rodríguez Anglada. Delegada de Estudiantes Del CA UNED de Les illes Balears. 
 
EXCUSAN ASISTENCIA 
- D. Ricardo Mairal Usón. Rector Magnifico de la UNED 
- Sr. D. Tomás Fernández. Vicerrector de Centres Associats de la UNED  
- Sra. D.ª Almudena Rodríguez Moya. Secretaria General de la UNED 
- Sr. Francesc Miralles Mascaró. Vicepresident primer i Conseller executiu de Cultura, Patrimoni i 
Esports. Consell de Mallorca. 
- Sr. Francesc Ramis Oliver, secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del 
Consell de Mallorca. 
- Sra. Apol·lònia Miralles Ximena. Consellera electa del Consell Insular de Mallorca. 
- Sr. Miquel À. Maria Ballester, Conseller executiu cap del Departament de Cultura y Educación del 
Consell de Menorca. 
- Sra. Viviana de Sans Trotta, vicepresidenta 1a i consellera executiva del Departament de Transpa-
rència, Participació, Bon Govern, TlC, Treball i Formació, del Consell de Ibiza. 
- Sr. Miguel Alejandro Vericad Marcuello. Conseller executiu del Departament de Medi Ambient, 
Habitatge, Medi Rural i Marí, del Consell de Ibiza. 
 
ORDRE DEL DIA 
1.   Aprovació de l’acta anterior. 
2.   Pressupost exercici econòmic 2019 
3.   Programa de Qualitat del Centre 
4.   Acords de tràmit 
5.   Precs i comandes 



                                                                                                   

 

  
Documentació de la convocatòria: 
 http://www.uned-illesbalears.net/calidad/patronatcaunedillesbalearsdesembre2018/ 

 
Recopilació de la documentació inclosa a l’enllaç anterior: 
PatronatCAUNEDIllesBalearsdesembre2018 

Versión para imprimir 
• Acta Patronato250918cat(Pendent aprovació) 
• Acta Patronato250918(Pendiente de aprobación) 
• UNEDIllesBalears-Convocatoria PatronatoNovF 
• UNEDIllesBalears-Convocatoria PatronatNovCatF 

Pressupost 2019 

• MemoriaPresupuesto2019LesIllesBalearsCF 
• NEJ2019LesIllesBalearsF 
• CuadroComparativoPresupuesto2019LesIllesBalearsF 
• Presupuesto2019IngresosF 
• Presupuesto2019-GastosF 
• Cuadro de flujo 201118RFF 
• CertificadoTransferenciaSubvencionesInstitucionesPatronat2018F 
• CertificadoTransferenciaActividadFormativa2018F 
• Declaración personal2018F 
• Compatibilidad Tutorial2018F 
• 4.1.2.OrganigramaNov2018LesIllesBalears 
• RPTPresupuesto2019F 
• RetribuciónClasesTutorías2019F 
• RetribucióngastosCursosExtensiónVerano2019F 
• RetribucionesPAS2018 
• Tabla Salarial 2019F 
• Protección DatosFnov2018 
• DocumentoseguridadLesIllesBalearsmarzoEd6.2018F 
• PlanRiesgosFnov2018 
• PlanEmergenciasNov2018LesIllesBalears 
• INFORME OBLIGATORIEDAD DE PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN UNED 201811 

F 
Liquidació i comptes 2017 

• InformedefinitivoIGAECuentas2017 
• Informe Auditoria 2017 Checking 
• Justificantes de entrega la aprobación de las cuentas 

 



                                                                                                   

 

• CERTIFICATS 11 setembre de 2018 

4.1.2.CertificadoSeguridadSocial110918 
4.1.2.CertificadoHacienda110918 
4.1.2.Certificado IAE 110918 
  

Programa de Qualitat del Centre i de les Aules 

• Perfil Profesorado Tutor F 
• PlanGestiónCompletoLesIllesBalears2018-2019 
• 7-PlanGestión2018-2019 
• 6-ClasesTutoriasCarta 
• PlanacademincodocenteLesIllesBalears2018-2019F 
• PlanmejoraestudiantesLesIllesBalears2018-2019F 
• PlanmejorapesonasLesIllesBalears2018-2019F 
• Carta_servicios_cara_A.Ed8.V2. 
• Carta_servicios_cara_B.Ed8.V2. 

  

Acords de tràmit 

• 2018 ATRASOS de julio-octubre 
• Dto.Cultura C.MallorcaEstatutos aprovació inicial 8 de novembre 2018 
• Incorporación en el Registro y Administración de entidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a efec-

tos de solicitar y gestionar subvenciones a proyectos de investigación. https://sede.micinn.gob.es/AdministracionEntidades/ 
• Premio Consejo Social al Centro Asociado: https://www2.uned.es/bici/Curso2018-2019/181029/4-1.htm#1.-

_____PREMIO DEL CONSEJO SOCIAL A LAS “BUENAS PRÁCTICAS” PUESTAS EN MARCHA POR UN CENTRO 
ASOCIADO NACIONAL O EN EL EXTRANJERO: Seguimiento proactivo de corrección de las PECs por parte del profeso-
rado tutor. 

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR. 

S’aprova l’acta amb la rectificació de la persona rectora de la uned i amb l’abstenció del Sr. Iván 
Sevillano que assisteix en representació de la Sra. Maria Roser García Borrás, Consellera Electa del 
Consell Insular de Mallorca, i de la Sra. Isabel Rodríguez Anglada, Delegada de estudiants del CA, 
en ambdós casos per no haver assistit a la reunió del mes de setembre. 

2. PRESSUPOST EXERCICI ECONÒMIC 2019. 
 
S’enumera la documentació que s’ha inclòs en la convocatòria de la reunió i que en aquesta acta 



                                                                                                   

 

apareix recollida al principi.  
S’explica la proposta relacionada amb l’augmento de les gratificacions del 2.5% tant per al profes-
sorat tutor, personal no docent i equip directiu. Malgrat que el centre pot assumir aquest augment, 
la seva aplicació al personal administratiu dependrà de quin sogui l’augment definitiu que s’ aprovi 
per part del Govern.  
S’exposa que el centre pot fer front a aquest increment per minoració d’altres partides de despeses 
de bens corrents. 
Es mostra el quadre comparatiu entre el pressupost del 2018 i el del 2019. 
S’exposen alguns dels motius que han causat el descens dels ingressos tant dels generats pel cen-
tre com d’aquells que procedeixen de la UNED.  
 
En resum, els canvis no son significatius respecte al pressupost del 2018. S’han ajustat les partides 
a les previsions que mostren les tendències tant d’ingressos com de despeses. Si es comparen les 
distribucions percentuals per capítols entre els dos pressupostos, els resultats per a ingressos i 
despeses no presenten grans diferències entre els dos pressupostos com es pot comprovar en el 
Documento esmentat. 
 
El centre ha treballat en ajustar les despeses que suposen els desplaçaments i l’allotjament de les 
persones que participen en els Cursos d’Extensió. 
Es mantenen les inversions i s‘estan substituint les pissarres tàctils i els projectors per pantalles tàc-
tils i televisors: aquestes inversions estan destinades tant a millorar la qualitat per als receptors 
com per al professorat tutor que imparteix les classes tutories. 
 
S’informa que els Comptes de l’exercici econòmic de 2018, que es presentarà a la primavera de 
2019, ja estaran adaptades a la Resolució de 10 d’octubre de 2018, de la Intervenció General de la 
Administració de l’Estat, per la qual s’aprova l’adaptació del Pla General de Comptabilitat Pública 
als Centres Associats de la Universitat Nacional d’Educació a Distància.  
Es recorda també que en les Normes d’Execució Pressupostària  l’article 17 “contractes” esta ja 
adaptat a la normativa vigent. 
Es mostra l’Informe Avanç de l’execució de pressupost de l’exercici de 2018 en el qual es recullen 
els ingressos des de gener de 2018 la data de la convocatòria de la reunió i es recorda que les da-
des que apareixen en ell no concorden amb els informes de liquidació pressupostària que el centre 
elabora cada trimestre perquè el periode computat  és distint. 
 
S’informa que en el Consell de Centre del 26 d’octubre de 2018  es va presentar per als distints 
col·lectius que integren el centre aquest pressupost i que es va considerar adequat presentar-lo 
per a la seva aprovació. 
 
El director cedeix la paraula als assistents per a que puguin intervenir, si ho desitgen. 
Des de Mallorca es demana per la partida 480 “Becas, ayudas y premios” per  saber si està prevista 



                                                                                                   

 

i, en el cas que ho estigui, quina seria la seva dotació pressupostària, ja que en l’estructura de 
l’Estat de Despeses del pressupost de 2019 no apareix especificada. El director respon que, encara 
que fa uns anys es va proposar la dotació d’un premi per a aquells estudiants que destaquessin pel 
seu expedient acadèmic, al final no es va posar en marxa donat que en existir aquest reconeixe-
ment per parte de la UNED no es va considerar oportú duplicar-lo. Que las “becas” corresponen a 
allò que es va aprovar en l’última reunió de Junta Rectora per a aquelles  persones que col·laboren 
amb el centre i ofereixen recolzament en les activitats formatives, en el desenvolupament de les 
classes tutories online, activitats formatives online i llibreria virtual. 
En aquesta partida quedarien incloses també les activitats gratuïtes a què tenen dret el professorat 
tutor i el personal no docent d’acord amb el Pla de Millora de Persones. 

No està reflectit en el pressupost, però sí en els informes de seguiment del Pla d’Extensió Universi-
tària i del Pla de Millora de Persones. 

Des d'Eivissa s’informa que en breu es podrà realitzar l’aportació corresponent al 2017/2018 i que, 
si no s’ha fet abans, és per la manca de personal que ha provocat un endarreriment en la tramita-
ció dels expedients. 

Pel que fa al conveni relacionat amb la cessió dels espais, s’informa que s’està treballant per poder 
portar-lo al ple que se celebrarà abans de les vacances de Nadal (20 o 21 de desembre). 

 3. PROGRAMA DE QUALITAT DEL CENTRE. 

Es menciona breument el Programa de Qualitat perquè en la reunió de Junta Rectora on es varen 
aprovar els comptes de 2017, un cop rebut l’informe definitiu de la IGAE, ja es va aprovar la docu-
mentació bàsica. L’única documentació que es presenta com nova en aquesta reunió és la Versió 2 
de l’edició 8 de la Carta de Serveis, que s’ha realitzat després d’haver rebut el suggeriment de la 
Cátedra de Qualidad per la qual s’aconsellava l’eliminació de les dates de tota la normativa regula-
dora. El director informa que a més a més de l’aplicació d’aquesta recomanació, es va aprofitar per 
reorganitzar l’estructura en què apareixia l’oferta formativa del centre, però que no s’ha modificat 
res de allò que era essencial de la versió 1 ja aprovada: es mantenen la Missió i els 20 compromi-
sos, així com els objectius establerts. 

El centre realitza un seguiment periòdic del compliment d’aquests compromisos i ja es disposa d’ 
alguns resultats. Es proporcionen els resultats dels compromisos números 4, 5, 7 y 8, així com de 
les passes que ha fet el centre per que es compleixi el compromís 10 relacionat amb la correcció de 
les PECs. 

Relacionat amb aquest compromís s’informa als assistents que el centre ha estat premiat pel Con-
sejo Social de la UNED per la Bona pràctica “Seguimiento proactivo de la corrección del PECs por el 
profesorado tutor”. S’exposa breuement quin és el mètode que segueix el centre per assegurar-se 



                                                                                                   

 

que totes les PECs assignades pels Equips Docents són corregides pel professorat tutor en termini i 
forma. Una de les persones assistent demana què significa l’obtenció d’aquest premi a la qual cosa 
el director respon que, a més de reconeixement i la satisfacció per part del centre, el premi està 
dotat amb 5000 € que s’invertiran en la renovació d’equipaments de les Aules AVIP o de qualsevol 
altre material que permeti mantenir la qualitat amb què s’ofereixen els serveis que proporciona el 
centre. 

Per part dels assistents s’expressen les felicitacions. 

4. ACORDS DE TRÀMIT. 

Tal com apareixen en la convocatòria de la reunió s’adopten els següents acords: 

-L’abonament de les quanties dels sous de juliol a octubre per a les persones membres del PAS. 
-L’aprovació inicial dels Estatuts per part del Departament de Cultura del Consell de Mallorca (8 de 
novembre de 2018). 
En aquest sentit el director informa que a Menorca l’aprovació per part del Consell es portarà al 
ple de dia 15 de desembre i demana a Eivissa si se sap quan es convocarà el pròxim ple. A la qual 
cosa es respon que serà entre el 20 o 21 de desembre. Quant a l'aprovació inicial per part del Con-
sejo de Gobierno de la UNED, el vicerrector adjunt de CA exposa la possibilitat que, a causa de les 
eleccions a rector que han conclòs aquesta mateixa setmana, s’hagi de posposar la seva aprovació 
fins a la reunió de gener. 
- Incorporació del Centre Associat al Registro y Administración de entidades del Ministerio de Ci-
encia, Innovación y Universidades a efectes de sol·licitar y gestionar subvencions a projectes 
d’investigació. En aquest sentit el director informa que, en cas de rebre alguna subvenció, aquesta 
serà gestionada pel centre d’acord a allò que s’estableixi en la Normativa reguladora, així com el 
percentatge de la subvenció rebuda per despeses de gestió. 
-Protecció de Dades: s’informa de la necessitat d’eliminar del registre de fitxers alguns dels que hi 
ha i que ja han quedat obsolets i poder donar d’alta els de nova creació relacionats amb l’activitat 
docent i on el professorat tutor ha d’aportar una sèrie de dades personals. També per la informa-
tització del sistema de registre d’entrada i sortida. S’acorda que, un cop el centre hagi realitzat la 
revisió corresponent, pugui també realitzar els tràmits oportuns a l’AEPD sense necessitat de tor-
nar a convocar Junta Rectora. 
-El centre contractarà una empresa externa per a la destrucció d’exàmens a Mallorca, amb la in-
tenció d’adaptar-se a les noves instruccions rebudes des de la UNED i a causa del volum de paper 
que s’ha de destruir. A les Aules de Menorca i d’Eivissa se seguirà utilitzant el mateix procediment 
que fins ara i que la nova regulació permet, perquè el volum de paper que s’ha de destruir és molt 
inferior al de la seu de Mallorca. No obstant això, s’estudiarà la viabilitat d’utilitzar un sistema de 
destrucció anàleg a les Aules en funció de la despesa econòmica que representi. 



                                                                                                   

 

-El centre realitzarà la  convocatòria de places de professorat tutor per al curso 2019-2020, entre 6 
i 8 places, com l’any passat, per reduir el número de persones que no disposen de venia docendi, 
d’acord amb les instruccions rebudes de la UNED. 

 

Les últimes intervencions del assistents reiteren les felicitacions al centre per l’obtenció del premi 
del Consejo Social. 

 
5. PRECS I COMANDES. 
 
NO N’HI VA HAVER 



                                                                                                   

 

 

 
 


