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MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DEL CONSELL SOCIAL DE LA
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, CURS 2002-2003
Secretaria del Consell Social, juliol de 2003

COMPOSICIÓ DEL CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS

En representació del Govern de les Illes Balears
Sr. Felicià Fuster Jaume, president del Consell Social

En representació del Parlament de les Illes Balears
Sra. Maria Planas Rosselló, secretària del Consell Social
Sr. Ferran Gomila Mercadal
Sr. Antoni Verd Noguera

En representació de la Conselleria d’Educació i Cultura
Sra. Neus Garcia Iniesta
Sra. Josefina Salord Ripoll, vicepresidenta de l’àrea acadèmica del Consell Social i
presidenta de la Comissió Acadèmica del Consell Social

En representació del Consell de Mallorca
Sr. Antoni Salas Roca

En representació del Consell de Menorca
Sra. Consuelo Catchot Ferrer

En representació del Consell d’Eivissa i Formentera
Sr. Felip Cirer Costa

En representació de l’Ajuntament de Palma
Sra. Carme Feliu Álvarez de Sotomayor, regidora de l’Àrea de Cultura, Turisme i
Relacions Institucionals

En representació de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears
Sr. Miquel Riera Nadal, batle de Felanitx

En representació de les organitzacions sindicals amb més nombre de representants a
les darreres eleccions a les Illes Balears
Sra. Assumpció Massanet Casasnovas, Confederació Sindical de Comissions Obreres

En representació de l’organització sindical més representativa en l’àmbit de
l’ensenyament
Sr. Gabriel Caldentey Ramos, secretari del Sindicat de Treballadores i Treballadors de
l’Ensenyament Intersindical de les Illes Balears

En representació de les associacions empresarials més representatives de les Balears
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Sr. Josep Oliver Marí, vicepresident de l’Àrea Econòmica del Consell Social, president de
la Comissió Econòmica del Consell Social, president de la CAEB
Sr. Daniel Zarraluqui Paternain, ASEDA-CAEB

En representació de les organitzacions de les petites i mitjanes empreses 
Sr. Lluís Ramis d’Ayreflor, PIME

En representació de les Cambres de Comerç, Indústria, i Navegació de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera
Sr. Miquel Lladó Oliver, vicepresident de l’Àrea de Relacions amb la Societat del Consell
Social, president de la Comissió de Relacions Socials del Consell Social, president de la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i Formentera

Representants del Consell de Govern de la UIB
Sr. Avel·lí Blasco Esteve, Rector 
Sr. Josep Ignasi Aguiló Fuster, vicerector de Planificació Economicoadministrativa
Sr. Lluís Garau Juaneda, Secretari General
Sr. Andreu Alcover Ordinas, Gerent

En representació dels professors dels cossos docents de la UIB i assimilats i dels
ajudants, becaris i professors associats
Sr. Josep Lluís Ballester Mortes, subdirector del Departament de Física
Sra. Francesca Salvà Mut, degana de la Facultat de Ciències de l’Educació
Sra. María Nélida Tur Faúndez, directora del Departament de Dret Privat
Sra. Maria Barceló Crespí, subdirectora del Departament de Ciències Històriques i Teoria
de les Arts
Sr. Francesc Torres Marí, director del Departament de Filosofia de la Universitat de les
Illes Balears

En representació dels estudiants
Sr. Vicent Joan Torres Escandell, membre del Consell d’Estudiants
Sr. José Miguel Gómez García, membre del Consell d’Estudiants

En representació del personal d’administració i serveis
Sr. Lluís Piña Saiz, cap del Servei de Personal

MEMBRES DE LES DIFERENTS COMISSIONS DEL CONSELL SOCIAL DE LA
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Membres de la Comissió Permanent o Executiva
Sr. Felicià Fuster Jaume, president
Sra. Maria Planas Rosselló, secretària
Sr. Josep Oliver Marí
Sra. Josefina Salord Ripoll
Sr, Miquel Lladó Oliver
Sr. Antoni Verd Noguera
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Sr. Josep Ignasi Aguiló Fuster
Sra. Lluís Garau Juaneda
Sr. Lluís Piña Saiz
Sr. Vicent Joan Torres Escandell

Membres de la Comissió Econòmica
Sr. Josep Oliver Marí, president
Sra. Maria Planas Rosselló, secretària
Sr. Felicià Fuster Jaume
Sr. Avel·lí Blasco Esteve
Sr. Josep Ignasi Aguiló Fuster
Sr. Andreu Alcover Ordinas

Membres de la Comissió Acadèmica 
Sra. Josefina Salord Ripoll, presidenta
Sra. Maria Planas Rosselló, secretària
Sra. Lluís Garau Juaneda
Sr. Lluís Piña Saiz
Sr. Vicent Joan Torres Escandell
Sr. Gabriel Caldentey Ramos
Sra. Neus Garcia Iniesta 

Membres de la Comissió de Relacions amb la Societat
Sr. Miquel Lladó Oliver, president
Sra. Maria Planas Rosselló, secretària
Sr. Miquel Riera Nadal
Sr. Antoni Salas Roca
Sr. Antoni Verd Noguera
Sr. Ferran Gomila Mercadal
Sra. Consuelo Catchot Ferrer

Altes i baixes dels membres del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears
produïdes durant el curs 2002-2003
Durant el present curs s’han produït les baixes del Sr. Josep M. Huguet Pons i del Sr.
Ricardo Macho Juan, membres del Consell d’Estudiants, que han estat substituïts
respectivament pels Srs. Vicent Joan Torres Escandell i José Miguel Gómez García.

També s’ha produït la baixa del senyor Daniel Zarraluqui Paternain, representant
d’ASEDA-CAEB, que encara no ha estat substituït.

Igualment s’han produït les baixes dels Srs. Llorenç Huguet Rotger, Margalida Gili Planas i
Carles Manera Erbina, que han estat substituïts pels Srs. Avel·lí Blasco Esteve, Lluís Garau
Juaneda i Josep Ignasi Aguiló Fuster, respectivament, a conseqüència dels canvis produïts
per les recents eleccions a la UIB.



4

D’altra banda, és oportú informar que la Sra. Francesca Salvà Mut, que ara és vicerectora
de Relacions Exteriors de la UIB, ha manifestat el seu desig de no participar en el darrer
plenari del curs 2002-2003, atesa la seva nova condició de membre del Consell Executiu, i
que la Sra. Carme Feliu Álvarez de Sotomayor es manifestà en el mateix sentit pel fet que
participava en una de les candidatures a les eleccions autonòmiques del mes de maig.
Finalment, cal senyalar que el senyor Lluís Ramis d’Ayreflor Cardell ha estat nomenat
conseller d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears. Aquestes
persones no han estat substituïdes, en espera de la constitució definitiva del nou Consell
Social.

Adreça del Consell Social i de la Secretaria del Consell Social
President: Felicià Fuster i Jaume
Secretària: Maria Planas i Rosselló
Tècnic: Miquel Rayó i Ferrer
Auxiliar administrativa: Margalida Estelrich i Blanch, Vicerectorat d’Infraestructures i
Medi Ambient)
Ubicació: Vicerectorat d’Infraestructures i Medi Ambient, campus universitari, Son Lledó
Adreça: Consell Social

Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma (Illes Balears) 
Tels.: 971 17 30 60 / 971 17 33 22 / 971 17 30 43 
Fax: 971 17 24 46
E-mail: < consell.social@uib.es > 

Informe general de la Secretaria del Consell Social, corresponent al curs 2002-2003
Durant el curs 2002-2003, a banda de desenvolupar les reunions i les tasques que li són

pròpies, el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears ha centrat la seva actuació
en els següents eixos de treball, alguns dels quals marcats com a objectius des de la seva
constitució amb la configuració actual el dia 25 de setembre de 2000:

1. Redefinició del paper del Consell Social 
La normativa sobre el Consell Social li atribueix funcions concretes en tres àmbits:

econòmic, acadèmic i de relacions amb la societat. No obstant això, és habitual pensar que
el Consell Social ha de ser sobretot (o només) un supervisor dels aspectes econòmics de la
Universitat, amb especial atenció als pressuposts i a les auditories periòdiques, a més de
“proveïdor” de finançament. En aquest sentit, la UIB ja ha creat organismes amb aquesta
finalitat, aspecte que eximeix el Consell Social de dur la iniciativa en la recerca de
finançament, però no de col·laborar-hi. El Consell Social de la UIB, amb la configuració
actual, no ha volgut limitar-se a ser un organisme de tràmit o de control, sinó que ha
procurat insistir en l’anàlisi de la Universitat des de la societat, representada pel Consell
Social, i aprofundir en el coneixement de l’opinió que té la societat de la Universitat de les
Illes Balears. 

2. Preocupació per la qualitat universitària

mailto:consell.social@uib.es
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El Consell Social ha demostrat una inquietud constant pel que fa a la millora de la
qualitat del servei universitari, especialment quant a la definició dels camps d’actuació de
la UIB i també dels criteris de ponderació entre la docència i la investigació en cada àrea de
coneixement i en cada estudi, entenent que per ara a les Illes Balears la Universitat és
l’única institució que té la responsabilitat de la docència universitària, mentre que la funció
d’investigació pot ser i ha de ser compartida amb altres instàncies públiques o privades.
Amb aquesta finalitat, i altres, el Consell Social participa en l’Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears, i ha nomenat representants seus per als diferents comitès
d’avaluació externs en processos d’avaluació de títols de la UIB, entre d’altres accions.

3. Col·laboració institucional amb la UIB
Definir i millorar els mètodes de col·laboració amb la Universitat ha estat una

preocupació prioritària d’aquest Consell Social, que s’ha esforçat a definir els termes de la
relació, superant concepcions prèvies limitadores. En casos concrets, el Consell Social ha
defensat opinions crítiques en relació amb certes actuacions de la UIB o ha demanat una
més completa explicació del sentit i dels objectius de diferents propostes universitàries
(Fundació Art a la Seu, Espai de Silenci, creació de l’Institut Universitari en Ciències de la
Salut, Pla estratègic de la UIB 2002-2006, implantació de nous ensenyaments, etc.). En
aquests casos, la UIB ha pogut comprovar que el Consell Social té la capacitat i la voluntat
de formar i d’expressar opinió pròpia. L’equip rectoral ha estat en tot moment receptiu i
disposat per avançar en una línia de més profunda acceptació i comprensió, i de treball
compartit.

4. Col·laboració institucional amb la Conselleria d’Educació i Cultura
El Consell Social ha mantingut una relació constant i estable amb la Conselleria

d’Educació i Cultura, tant amb el seu titular com amb el director general d’Universitat, que
han tingut clar que el Consell Social necessitava un impuls institucional. Fruit d’aquesta
relació ha estat la signatura del conveni entre la UIB i la Conselleria pel qual aquesta presta
un professor en comissió de serveis durant quatre anys perquè faci les funcions de tècnic a
la secretaria del Consell Social. El Consell Social ha participat en la signatura del conveni
entre la Conselleria d’Educació i Cultura, la UIB i el Consell Social sobre el complements
retributius dels professors dels cossos docents universitaris de la UIB. També ha participat
en la constitució de l’Agència de Qualitat Universitària i en el procés d’elaboració de nova
normativa universitària autonòmica, que ha reforçat el paper del Consell Social i li ha
atorgat presència en el consell de direcció d’aquella agència i en la Junta de Coordinació
Universitària, dos avanços notables per enfortir les funcions no estrictament econòmiques
del Consell Social. 

5. Participació en l’elaboració del Pla estratègic de la UIB 2002-2006
El Consell Social s’ha implicat especialment en la darrera fase d’elaboració del Pla

estratègic de la UIB 2002-2006, mitjançant la convocatòria de reunions monogràfiques, i
mitjançant la tramesa als seus membres de documentació sobre el tema. En aquestes
reunions, el vicerector de Planificació Economicoadministrativa, doctor Carles Manera, hi
va tenir una important participació. Diferents membres del Consell Social han aportat
esmenes al document, i en el seu moment va formar-se una comissió mixta Consell Social -
UIB. El Consell Social ha donat finalment el vistiplau al Pla estratègic després d’un debat
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intens i ha assenyalat a la UIB que vol participar en la fase de desplegament de les
propostes i els plans sectorials que s’hi preveuen. 

6. Participació en el procés de modificació de la normativa universitària de les Illes
Balears
El Consell Social ha participat en el procés de modificació de la normativa universitària

de les Illes Balears. Primer, assabentant-se d’allò que es produïa a nivell de l’Estat
mitjançant la participació del president i de la secretària a les conferències de presidents i
secretaris de consells socials de les universitats espanyoles; després, en el temps que les
institucions de la comunitat autònoma han elaborat la Llei d’organització institucional del
sistema universitari de les Illes Balears. El tema ha estat tractat en diferents comissions i
plens, i els membres del Consell Social, oportunament informats, hi han fet esmenes i
consideracions que entenem que han contribuït a millorar el text. 

7. Criteris d’actuació en l’àmbit energètic a la Universitat de les Illes Balears: ParcBIT
El Consell Social ha opinat en la definició dels criteris d’actuació en aquest àmbit en la

UIB, concretat en la signatura d’un conveni de col·laboració entre la UIB i la societat
ParcBit Desenvolupament, SA, amb la finalitat d’abaratir costos i optimitzar recursos, i
conceptualment per generar en la gestió de la UIB un sentit de correlació entre l’autonomia
de decisions que permet la independència energètica, i la seva consegüent exigència de
responsabilitat. 

8. Recerca de nou emplaçament per al Consell Social
El Consell Social necessita trobar un emplaçament que li permeti exercir, d’una banda,

les seves funcions en els àmbits acadèmic i econòmic dins de la Universitat, i de l’altra, les
seves funcions de relació amb la societat en un entorn més proper a aquesta, i per tant a la
ciutat de Palma. Els darrers mesos el president i diferents membres del Consell Social han
estudiat els locals de Sa Riera, Estudi General, Cas Jai i Can Oleo, per avaluar quina seria
la ubicació idònia per al Consell Social. El vicerector d’Infraestructures i Medi Ambient,
doctor Gabriel Moyà, per delegació dels successius rectors, doctor Llorenç Huguet i doctor
Avel·lí Blasco, que qualque vegada han acompanyat els membres del Consell Social en les
visites, ha facilitat la recerca. En dates properes el Consell Social estarà en condicions de
poder proposar a la UIB la millor alternativa d’entre les considerades. 

9. Opinió del Consell Social amb motiu del procés d’elecció de nou rector de la UIB
Amb motiu del procés d’elecció de nou rector de la Universitat de les Illes Balears, el

Consell Social elaborà un document mitjançant el qual pretenia, primer, demostrar a la
societat que l’elecció de rector de la Universitat és un fet important per a tota la societat, i
segon, demanar als candidats a rector que tinguessin en compte la societat en el procés
electoral, i la informassin dels seus programes. El document, del qual varen ser informats
prèviament el rector i els candidats a rector, fou publicat a la premsa local a Mallorca,
Menorca i Eivissa-Formentera. 

10. Premi d’Assaig i Creació sobre Tecnologies de la Informació Nadal Batle i Nicolau
El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears convoca el Premi d’Assaig i

Creació sobre Tecnologies de la Informació Nadal Batle i Nicolau, dotat amb 6.000 euros,
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per tal de premiar el millor assaig divulgatiu o obra de creació narrativa (novel·la o
narracions), inèdit i escrit en català, el tema del qual es basi en situacions, fets o
investigacions que corresponguin a qualsevol aspecte del passat, del present o del futur de
les tecnologies de la informació i el seu impacte social. Durant el present curs s’ha
convocat el quart premi, que s’ha concedit a l’obra Internet útil per a tothom. Manual
pràctic de coneixements bàsics perquè persones i institucions s’hi comuniquin amb èxit, de
Jordi Graells i Costa, en procés d’edició. També s’ha editat el treball guanyador de l’edició
anterior: Sota un silenci amb mil orelles. Perspectives socials sobre ciborgs i ciberespais,
de Joan Mayans i Planells. La presentació d’aquesta obra i la concessió del quart premi es
varen fer en un acte públic a Sa Riera, amb la participació del doctor Llorenç Huguet,
Rector de la UIB, el president del Consell Social, doctor Felicià Fuster, i del doctor Jaume
Pagès i Fita, que va pronunciar una conferència. L’escriptor Gabriel Mesquida guià l’acte i
la doctora Rosario Huesa actuà de secretària del jurat, format en aquesta ocasió pels
senyors Felicià Fuster, Llorenç Huguet, Gabriel Oliver, Francesc Bujosa, Gabriel Mesquida
i Rosario Huesa. La secretaria del Consell Social ja ha distribuït les bases de la
convocatòria del cinquè premi, corresponent a 2003. 

A més de l’anterior, pot destacar-se la participació regular de dos membres del Consell
Social en el Consell de Govern de la UIB (Sr. Antoni Salas Roca i Sra. Josefina Salord
Ripoll), i de dos membres del Consell Social en el Consell de Direcció de l’Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balears (Sra. Josefina Salord Ripoll, que a més en fou
elegida presidenta, i Sr. Lluís Ramis d’Ayreflor). Membres del Consell Social han assistit a
les sessions dels patronats de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i de la
Fundació General de la Universitat de les Illes Balears, i han participat en diferents
comissions institucionals (de valoració de mèrits docents i d’investigació, de seguiment i
garanties, d’avaluació institucional, etc.). El president i la secretària del Consell Social
assisteixen regularment a les trobades de presidents i secretaris de consells socials de les
universitats públiques espanyoles.

Finalment, cal apuntar que per causa dels canvis institucionals que s’han produït els
darrers mesos (nova Llei d’organització institucional del sistema universitari de les Illes
Balears, elecció de nou Rector de la UIB i eleccions a la comunitat autònoma), la
freqüència de les reunions ordinàries del ple i de les diferents comissions s’ha vist reduïda
lleugerament. En el moment de redactar aquesta Memòria hom està en espera de constituir
el nou Consell Social entre els mesos de setembre i octubre de 2003. 

PRINCIPALS PUNTS TRACTATS A LES SESSIONS DEL PLE DEL CONSELL
SOCIAL DESENVOLUPADES DURANT EL CURS 2002-2003

Sessió ordinària del ple del dia 18 de setembre de 2002
• Aprovació dels comptes anuals de la UIB (2001) i situació pressupostària.
• Designació dels membres del Consell Social que formen part del Consell de Govern de

la UIB (article 15.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i
Acord normatiu de 23 de juny de 2002).

• Participació de la UIB en la constitució de la Fundació Art a la Seu de Mallorca.
• Assignació de beques-col·laboració entre els departaments de la UIB.
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Sessió ordinària del ple del dia 28 de novembre de 2002
• Assignació d’un concepte retributiu especial a diversos professors que participen en el

projecte Campus Extens.
• Pla estratègic de la UIB 2002-2006 i aportacions del Consell Social.

Sessió ordinària del ple del dia 19 de desembre de 2002
• Aprovació del pressupost de la UIB per a l’any 2003, establert en 66.373.113 euros

amb 12 cèntims. 
• Aprovació del pressupost del Consell Social per a l’any 2003, establert en 96.161 euros

amb 94 cèntims.
• Aprovació, pendent de justificació econòmica, i altra documentació i tramitació

pertinent, dels nous estudis: llicenciatura de Ciències del Treball i llicenciatura
d’Antropologia Social i Cultural.

• Comissió mixta Consell Social - UIB sobre el Pla estratègic de la UIB 2002-2006.
• Complements retributius d’estímul i reconeixement de la docència i d’estímul i

reconeixement de l’activitat investigadora.

Sessió ordinària del ple del dia 26 de març de 2003
• El Consell Social durant el procés d’elecció de nou Rector de la UIB.
• Reforma dels Estatuts de la UIB.
• Aprovació pel Parlament de les Illes Balears de la Llei d’organització institucional del

sistema universitari de les Illes Balears.
• Representants del Consell Social als comitès d’avaluació de l’AQUIB.
• Informació dels representants del Consell Social en el Consell de Govern de la UIB i en

el Consell de Direcció de l’AQUIB.
• IV Premi d’Assaig i Creació sobre Tecnologies de la Informació Nadal Batle i Nicolau

2002, i activitats derivades.

Sessió ordinària del ple del dia 4 de juliol de 2003
• Situació del Consell Social després dels darrers esdeveniments institucionals (elecció

de nou Rector, aprovació de la Llei d’organització institucional del sistema universitari
de les Illes Balears, resultats electorals).

• Canvi d’adscripció dels estudis d’Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat
d’Hortofructicultura i Jardineria, de l’Escola Politècnica Superior a la Facultat de
Ciències, aprovat pel Consell de Govern en sessió ordinària de 18 de febrer de 2003. 

• Distribució de beques-col·laboració per al curs 2003-2004. 
• Participació del Consell Social en el Consell de Direcció de l’Observatori de la inserció

laboral dels titulats i titulades de la Universitat de les Illes Balears proposat per la
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, i aportació econòmica anual a
l’esmentat observatori.

• Subvenció a la Setmana Cultural organitzada pel Consell d’Estudiants. 
• Cost de la matrícula del títol de Graduat en Estudis Immobiliaris segons la proposta

aprovada pel Consell de Govern en sessió ordinària del 13 de juny de 2003. 
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SESSIONS DE LES COMISSIONS EXECUTIVA, ECONÒMICA I ACADÈMICA
DEL CONSELL SOCIAL
La Comissió Executiva del Consell Social es va reunir en sessió ordinària els dies 4 de
novembre de 2002 i 4 de març de 2003. 

La Comissió Econòmica del Consell Social es va reunir en sessió ordinària el dia 19 de
desembre de 2002.

La Comissió Acadèmica del Consell Social es va reunir en sessió ordinària el dia 12 de
desembre de 2002. 

Activitats del Consell Social durant el curs 2002-2003
Les diferents activitats desenvolupades pel Consell Social de la UIB durant el curs 2002-
2003 consten a la plana < www.uib.es > a l’apartat corresponent al Consell Social de la
qual és actualitzat mensualment per la secretaria del Consell Social amb la col·laboració de
l’Oficina d’Informació de la UIB.

http://www.uib.es/

