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MEMÒRIA DEL CONSELL SOCIAL DE LA 
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, 

CURS 2009-2010 
 
 
1. Introducció 
 
 Redactada en compliment del que disposa l’article 6 de la Llei 2/2003, de 20 de 
març, d’organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears. 
 
 La Llei d’organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears 
defineix el Consell Social de la Universitat com un òrgan col·legiat de la Universitat de 
les Illes Balears mitjançant el qual la societat de les Illes Balears participa i col·labora 
en la definició dels criteris i prioritats del plantejament estratègic de la Universitat a la 
comunitat balear.  
 
 Aquesta llei, a l’exposició de motius, assenyala que la seva finalitat és posar els 
fonaments i les bases d’un nou acord i d’un nou pacte entre la Universitat de les Illes 
Balears, el Govern de les Illes Balears, el conjunt de les administracions públiques de 
les Illes i la societat balear, per tal de donar un nou impuls a la Universitat de les Illes 
Balears, potenciant la qualitat, la innovació i l’excel·lència en els camps de la docència, 
la recerca, l’extensió cultural i l’accés als estudis universitaris. 
 
 Per aconseguir un millor funcionament d’aquest òrgan, s’ha prioritzat que els 
assumptes els tractassin les comissions específiques, i elevassin després al plenari les 
propostes que es consideraven adients. 
 
 El President i el secretari, en representació del Consell Social, han assistit a 
trobades i fòrums universitaris d’àmbit estatal per debatre assumptes de nivell general 
per a la UIB. 
 
 A continuació es formula la ressenya circumstanciada dels fets i acords més 
significatius duts a terme durant el curs 2009-2010. 
 
 
2. Memòria de les activitats del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, 
curs 2009-2010 
 
2.1. Principals acords de les sessions del ple del Consell Social durant el curs 2009-
2010 
 

Sessió extraordinària del ple del Consell Social del dia 24 de setembre de 2009 
 

  Emetre l’informe favorable del Consell Social dels estudis següents: 
•  Programa de doctorat de Biologia de les Plantes 
•  Programa de doctorat de Filosofia 
•  Programa de doctorat d’Informàtica 
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•  Programa de doctorat d’Història 
•  Programa de doctorat d’Història de l’Art 
•  Programa de doctorat de Microbiologia Ambiental i Biotecnologia 
•  Programa de doctorat de Nutrició Humana 
•  Programa de doctorat de Tecnologia i Qualitat dels Aliments. 

  Aprovar els complements retributius de professorat per càrrega docent que 
ha remès el Consell de Govern de la UIB. 

 
 

Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 19 d’octubre de 2009 
 

  Aprovació inicial de l’auditoria financera i de compliment de la UIB de 
l’any 2008. 

  Aprovació de la memòria del Consell Social de la UIB del curs 2008-2009. 
  Aprovació de les bases de la V convocatòria dels Premis d’investigació per 

a estudiants de batxillerat i cicles formatius, curs 2009-2010. 
 
 

Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 21 de desembre de 2009 
 

  Aprovació del pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 
2010. 

  Aprovació del pressupost del Consell Social de la UIB per a l’any 2010. 
  Emetre l’informe favorable inicial del Consell Social dels estudis següents: 

•  Màster Universitari en Tecnologies de la Informació. 
•  Màster Universitari en Primera Infància: Perspectives i Línies 

d’Intervenció. 
•  Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa sobre Menors i 

Família. 
•  Màster Universitari en Ciències Mèdiques i de la Salut. 
•  Programa de Doctorat d’Educació: Primera Infància i Família. 

  Aprovació del règim general de permanència dels estudiants de la UIB. 
  Aprovació de complements retributius per al professorat de Campus 

Extens Illes. 
  Aprovació de l’obertura de terminis per sol·licitar complements 

retributius addicionals del personal docent i investigador de la 
Universitat de les Illes Balears, de conformitat amb les previsions del 
Decret 19/2008, de 22 de febrer. 

 
 

Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 3 de maig de 2010 
  Aprovació de la modificació de complements retributius per al professorat 

de Campus Extens Illes. 
  Emetre l’informe favorable inicial del Consell Social dels estudis següents: 

•  Grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural. 
•  Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica. 
•  Grau d’Enginyeria Informàtica. 
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•  Grau d’Enginyeria Telemàtica. 
•  Grau de Relacions Laborals. 
•  Grau de Ciències Policials i Seguretat Pública. 

  Nomenament del senyor Antoni Torres Font com a membre de la 
Comissió de Relacions amb la Societat del Consell Social de la UIB. 

  Nomenament del senyor Antoni Torres Font com a membre del Patronat 
de la Fundació General de la Universitat de les Illes Balears (FuGUIB). 

 
Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 29 de juliol de 2010 

  Ratificació dels acords presos per la Comissió Permanent del Consell 
Social els dies 24 de maig i 25 de juny de 2010. 

  Emetre informe favorable dels estudis de grau i màster següents: 
•  Grau de Relacions Laborals. 
•  Màster Universitari de Primera Infància: Perspectives i Línies 

d’Intervenció. 
•  Màster Universitari d’Intervenció Socioeducativa sobre Menors i 

Família. 
  Proposar al Govern de les Illes Balears la creació de la Facultat de 

Turisme, que suposarà la supressió de l’Escola Universitària de Turisme. 
  Aprovació de la liquidació dels comptes anuals de la Universitat de les 

Illes Balears de l’any 2009. 
  Aprovació de complements retributius de professorat: modalitat Campus 

Illes i augment de càrrega docent. 
  Aprovació de la participació de la Universitat de les Illes Balears en la 

constitució d’Univalue, SL, en els termes que es deriven de l’acord entre 
les universitats del grup G9. 

  Aprovació de la memòria del Consell Social de la UIB del curs 2009-2010. 
  Designació de beques-col·laboració del Ministeri d’Educació per al curs 

2010-2011. 
 
 
2.2. Principals acords de les sessions de les comissions del Consell Social durant el 
curs 2009-2010 
 

 Comissió Permanent del Consell Social: aquesta comissió s’ha reunit en tres 
ocasions, amb els acords següents: 

o Dia 9 de novembre de 2009: es va acordar l’aprovació definitiva de 
l’informe d’auditoria financera i de compliment de la Universitat de les 
Illes Balears, i la liquidació del pressupost de l’any 2008 de la Universitat 
de les Illes Balears, per delegació del ple del Consell Social de dia 19 
d’octubre de 2009. 

o Dia 24 de maig de 2010: es va acordar emetre l’informe favorable dels 
estudis de grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural i del 
Màster Universitari en Tecnologies de la Informació. 

o Dia 25 de juny de 2010: es va acordar emetre l’informe favorable dels 
estudis de grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, grau 
d’Enginyeria Informàtica, grau d’Enginyeria Telemàtica i Màster 
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Universitari en Ciències Mèdiques i de la Salut. També es va acordar 
l’aprovació de complements retributius addicionals del professorat de la 
UIB. 

 Comissió de Relacions amb la Societat: aquesta comissió es va reunir el dia 10 
de març de 2010 per tractar diversos temes, entre els quals la Càtedra Guillem 
Colom, el Premi Nadal Batle i Nicolau, i el Pla estratègic. 

 Comissió Acadèmica: aquesta comissió no s’ha reunit en aquest període de 
temps. 

 Comissió Econòmica: aquesta comissió s’ha reunit en dues ocasions, amb els 
acords següents: 

o Dia 5 d’octubre de 2009: es va acordar elevar al plenari l’informe 
d’auditoria financera i de compliment, i la liquidació dels comptes de la 
UIB de l’any 2008. 

o Dia 14 de desembre de 2009: es va acordar elevar al plenari el projecte 
de pressupost de la UIB per a l’any 2010, com també el pressupost del 
Consell Social per a l’any 2010. 

 
 
2.3. Altres activitats 
 

1. Participació regular dels membres del Consell Social, en representació d’aquest, 
en diferents organismes, que són els següents: 
 

•  Junta de Coordinació Universitària: Sr. Felicià Fuster Jaume i Sr. Andreu 
Crespí Plaza. 

•  Consell de Govern de la UIB: Sr. Joan March Noguera, Sr. Andreu 
Crespí Plaza i Sra. Joana Maria Alorda Fiol. 

•  Consell de Direcció de l’Agència de Qualitat Universitària (AQUIB): Sr. 
Andreu Crespí Plaza i Sr. Joan Manel Martí Llufriu. 

•  Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears 
(FUEIB): Sr. Felicià Fuster Jaume, que n’és membre nat.  

•  Patronat de la Fundació General de la Universitat de les Illes Balears 
(FuGUIB): Sr. Antoni Torres Font i Sr. Luis Fco. Piña Saiz. 

•  Consell Social de la Llengua Catalana: Sr. Antoni Tarabini-Castellani 
Cabot. 

•  Comitè de Qualitat de la UIB (CQUIB): Sr. Felicià Fuster Jaume. 
 

2. El Consell Social té com a membres representants al Patronat de la FUEIB les 
persones següents: senyor Andreu Ramis, representant de Sa Nostra, senyor 
Joan Ramon Fuertes Blasco, representant de la Caixa, senyora Maria Umbert, 
representant de Sol Meliá, senyor Joan Gual de Torrella, senyor Josep Oliver 
Marí, senyor Vicenç Rotger. 

 
3. El President del Consell Social assisteix regularment a les reunions de 

l’associació Conferència de Consells Socials de les Universitats Públiques 
Espanyoles i és membre de la Comissió de Relacions amb la Societat d’aquesta 
associació. 
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4. Per la necessitat de no perdre el contacte amb el món universitari de tot l’Estat, 
el President i el secretari del Consell Social han assistit regularment a les 
jornades de presidents i secretaris de consells socials de les universitats 
públiques espanyoles, així com a altres reunions, jornades o esdeveniments en 
representació del Consell Social de la UIB. 

 
5. Per facilitar el coneixement sobre la UIB als membres d’aquest òrgan, es duen a 

terme unes sessions informatives sobre temes concrets i d’actualitat de la 
Universitat. Aquestes sessions tenen lloc el mateix dia de convocatòria d’una 
sessió plenària, finalitzada la sessió. En aquesta activitat i a dia d’avui, s’han fet 
dues sessions informatives, que són les següents: els senyors Miquel Rayó i 
Albert Catalán presentaren el Programa d’Orientació i Transició a la Universitat 
(POTU); i es féu una visita a l’edifici dels Serveis Cientificotècnics i instituts 
universitaris de recerca de la UIB. 

 
6. S’ha constituït una comissió promotora per a la creació de la Càtedra Guillem 

Colom Casasnovas, formada pels membres següents:  
  President de la comissió: senyor Felicià Fuster Jaume. 
  Secretari de la comissió: senyor Andreu Crespí Plaza. 
  En representació del Departament de Ciències de la Terra de la UIB: 

senyor Lluís Pomar i Gomà. Suplent: senyor Bernadí Gelabert Ferrer. 
  En representació del Departament de Biologia: senyor Gabriel Moyà 

Niell. Suplent: senyor Miquel Àngel Miranda. 
  En representació del Museu Balear de Ciències Naturals: senyora 

Carolina Constantino, directora del Museu. 
  En representació de l’Ajuntament de Sóller: senyor Guillem Bernat 

Ferrer, regidor de Cultura i Festes de l’Ajuntament. 
  En representació del Consell Social de la UIB: senyor Joan March 

Noguera. 
 

7. La targeta de felicitació de les festes de Nadal, que el Consell Social fa cada any, 
es va dissenyar amb un dibuix d’una nina adquirit al centre Mater Misericordiae, 
organisme que treballa amb infants discapacitats. 

 
8. Principals actuacions del President i del secretari: 

  Dia 7 d’octubre de 2009: reunió amb el president del Consell d’Estudiants, 
senyor Marcos Augusto, que li va presentar les activitats del Consell 
d’Estudiants previstes per al curs 2009-2010. 

  Dia 23 de novembre de 2009: el President va assistir a la cerimònia de 
lliurament de títols de postgrau propis de la UIB. 

  Dia 24 de novembre de 2009: el President assistí a una reunió amb el 
Conseller d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, juntament 
amb els senyors Andreu Crespí, José Benedicto, Gabriel Caldentey i Joana 
Maria Alorda. Tractaren sobre la situació econòmica i els futurs 
ensenyaments de la UIB. 
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  Dia 26 de novembre de 2009: el President assistí a la presentació de 
l’Anuari de l’educació de les Illes Balears de la Fundació Guillem Cifre. 

  Dia 27 de novembre de 2009: el President i el secretari assistiren als actes 
commemoratius de la festivitat del Beat Ramon Llull, patró de la UIB. 

  Dia 30 de novembre de 2009: el President visità diversos edificis del 
campus amb instal·lacions i equips de nova adquisició, juntament amb la 
Rectora, alguns membres del Consell de Direcció de la UIB, el Conseller 
d’Educació i la Directora General d’Universitat. 

  Dia 19 de gener de 2010: el Secretari va assistir a Màlaga a una reunió de 
secretaris de consells socials de les universitats públiques espanyoles. 

  Dia 18 de febrer de 2010: el President va realitzar una entrevista per a un 
vídeo de la UIB per presentar la nostra universitat a Campus Excel·lència. 

  Dia 6 de maig de 2010: el President va assistir a la investidura com a 
doctora honoris causa de la UIB de la senyora Nancy E. Bockstael. 

  Dia 24 de juny de 2010: el President i el secretari assistiren, entre altres 
autoritats acadèmiques i autonòmiques, a la visita a Can Oleo, edifici de la 
UIB que s’està rehabilitant al centre de Palma. 

  Dia 30 de juny de 2010: el President va assistir a l’acte de reconeixement 
públic als mecenatges de les càtedres de la UIB per part d’institucions 
públiques i privades. 

  Dia 1 de juliol de 2010: el President i la Rectora de la UIB presidiren 
l’acte de lliurament de la cinquena edició dels Premis d’Investigació per a 
Estudiants de Batxillerat i de Cicles Formatius que organitza el Consell 
Social. 

  Dia 21 de juliol de 2010: el President assistí a la cerimònia de graduació 
de la UIB. 

 
 
2.4. Cinquena convocatòria dels Premis d’Investigació per a Alumnes de Batxillerat i 
de Cicles Formatius de Grau Superior, curs 2009-2010 
 
  Primers premis de la categoria de treballs individuals relacionats amb les 
arts, humanitats, ciències socials o ciències jurídiques. Guanyadors d’una 
matrícula gratuïta del primer curs complet de qualsevol titulació oficial de la UIB, o 
d’un val de 600 euros per adquirir llibres, música o material informàtic, en cas que 
l’alumne no opti per cursar una carrera universitària a la UIB. Els professors 
responsables dels treballs premiats amb un primer premi d’aquesta categoria reben 
un val de 300 euros per a l’adquisició de llibres, música o material informàtic, 
independentment del nombre de premiats. En aquesta convocatòria s’ha concedit un 
dels dos primers premis prevists en aquesta categoria, i ha quedat un premi desert. El 
treball premiat és el següent: 
 

Obra: Anàlisi dels bans públics de Menorca sobre la Guerra d’Independència 
Espanyola. 
Autora: Aida Pons Pons. 
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Professor responsable del treball: Santiago Cardona Pons. 
Centre educatiu: IES Maria Àngels Cardona. 

 
  Primers premis de la categoria de treballs individuals relacionats amb les 
ciències, ciències de la salut, enginyeria i arquitectura. Guanyadors d’una 
matrícula gratuïta del primer curs complet de qualsevol titulació oficial de la UIB, o 
d’un val de 600 euros per adquirir llibres, música o material informàtic, en cas que 
l’alumne no opti per cursar una carrera universitària a la UIB. Els professors 
responsables dels treballs premiats amb un primer premi d’aquesta categoria reben 
un val de 300 euros per a l’adquisició de llibres, música o material informàtic, 
independentment del nombre de premiats. En aquesta convocatòria s’han concedit els 
dos primers premis prevists en aquesta categoria. Els treballs premiats són els 
següents: 
 

Obra: Els sòls de les Illes Balears: grups principals, localització i erosió. 
Autor: Lluís Galmés Rosselló. 
Professora responsable del treball: Catalina Morey Mas. 
Centre educatiu: IES Son Pacs. 
 
Obra: L’univers paradoxal. 
Autor: Lorenzo Taltavull Menéndez. 
Professora responsable del treball: Raquel Taltavull Carreras. 
Centre educatiu: IES Joan Ramis i Ramis. 

 
  Primers premis de la categoria de treballs col·lectius relacionats amb 
qualsevol àrea de coneixement. Guanyadors d’un miniordinador per a cadascun 
dels membres de l’equip. Els professors responsables dels treballs premiats amb un 
primer premi d’aquesta categoria reben un val de 300 euros per a l’adquisició de 
llibres, música o material informàtic, independentment del nombre de premiats. En 
aquesta convocatòria s’han concedit els dos primers premis prevists en aquesta 
categoria. Els treballs premiats són els següents: 
 

Obra: Estudi sobre el consum de drogues entre els alumnes de batxillerat. 
Autors: Rubén Castro Ortega, Marina Guayta Parra, Kathleen Patricia Helguera 
Levell i Maria del Mar Sastre Sánchez. 
Professor responsable del treball: Marc Mercadé Serra. 
Centre educatiu: IES Alcúdia. 
 
Obra: Condiciona el gènere l’elecció d’un instrument musical per al seu 
aprenentatge? 
Autors: Margalida Grimalt Barceló i Catalina Ramis Muntaner. 
Professor responsable del treball: Miquel Àngel Tirado Ramos. 
Centre educatiu: IES Santa Margalida. 

 
  Accèssits: No s’ha concedit cap accèssit. 
 
El jurat d’aquests premis és format per: 

President: Sr. Felicià Fuster Jaume, President del Consell Social de la UIB. 
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Secretari: Sr. Andreu Crespí Plaza, conseller secretari del Consell Social de la 
UIB. 
En representació de la UIB:  
Sr. Antoni Miralles Socias, degà de la Facultat de Ciències de la UIB. 
Sr. Pere Joan Brunet Estarellas, degà de la Facultat de Filosofia i Lletres de la 
UIB. 
En representació del Consell de Mallorca: 
Sr. Maties Garcias Salvà, director insular de Cultura del Consell de Mallorca. 
En representació del Consell Insular de Menorca: 
Sr. Joan Febrer Torres, director insular de Joventut i Educació del Consell Insular 
de Menorca. 
En representació del Consell Insular d’Eivissa: 
Sr. Pepe Garibo Redolat, tècnic del Departament de Política Educativa i Cultural 
del Consell Insular d’Eivissa. 
En representació dels professors de batxillerat i de cicles formatius de grau 
superior de centres educatius de les Illes Balears, designats per la Conselleria 
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears: 
Sra. Margalida Gomila Pons, professora de l’IES Bendinat. 
Sra. Teresa Velasco Adell, professora de l’IES Guillem Sagrera. 
Sr. Joan Noguera Vidal, ATD de la Direcció General de Formació Professional. 
Sr. Onofre Sureda Busquets, professor de l’Institut Politècnic. 

 
 
3. Composició del ple i de les comissions del Consell Social de la Universitat de les 
Illes Balears  
 
3.1. Composició del ple 

 
Membres de la UIB (d’acord amb l’article 14.3 de la LO 6/2001, de 21 de 
desembre, modificat per l’apartat dotzè de la LO 4/2007, de 12 d’abril) 
Sra. Montserrat Casas Ametller, Rectora 
Sr. Federico F. Garau Sobrino, Secretari General 
Sra. Begoña Morey Aguirre, Gerent 
 
Representants del Consell de Govern de la UIB 
Sr. Josep Lluís Ferrer Gomila 
Sr. Edgard Ginard Mateu 
Sr. Luis Fco. Piña Saiz 
 
En representació del Govern de les Illes Balears 
Sr. Felicià Fuster Jaume, President del Consell Social 
Sra. Joan March Noguera 
 
En representació del Parlament de les Illes Balears 
Sr. Antoni Vidal Ferrando (des del 20 de març de 2009) 
Sr. Andreu Crespí i Plaza, secretari del Consell Social 
Sr. Miquel Segura Aguiló (des del 20 de març de 2009) 
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En representació del Consell de Mallorca 
Sr. Jaume Xavier Roselló Llabrés 
 
En representació del Consell de Menorca 
Sr. Joan Manel Martí Llufriu 
 
En representació del Consell d’Eivissa i Formentera 
Sr. Antoni Torres Font 
 
En representació de les organitzacions sindicals amb major nombre de 
representants a les darreres eleccions a les Illes Balears 
Sr. José Benedicto Lacomba, Confederació Sindical de Comissions Obreres 
Sr. Joana Maria Alorda Fiol, Unió General de Treballadors 
 
En representació de l’organització sindical més representativa en 
l’àmbit de l’ensenyament 
Sr. Gabriel Caldentey Ramos, Sindicat de Treballadores i Treballadors de 
l’Ensenyament Intersindical de les Illes Balears 
 
En representació de les associacions empresarials més representatives 
de les Balears 
Sr. Josep Oliver Marí, president de la CAEB 
 
En representació de les organitzacions de les petites i mitjanes empreses  
Sr. Antoni Juaneda Anglada, PIMEB 
 
En representació de les cambres de Comerç, Indústria i Navegació de 
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera 
Sr. Joan Gual de Torrella Guasp, president de la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Mallorca 
 
En representació de l’Ajuntament de Palma 
Sr. Antoni Tarabini-Castellani Cabot 
 

 
3.2. Composició de les comissions 

 
Membres de la Comissió Permanent 
Sr. Felicià Fuster Jaume, president 
Sr. Andreu Crespí Plaza, secretari 
Sr. Joan March Noguera 
Sr. Antoni Tarabini-Castellani Cabot 
Sra. Montserrat Casas Ametller 
Sr. Federico Garau Sobrino 
Sr. Luis Fco. Piña Saiz 
 
Membres de la Comissió de Relacions amb la Societat 
Sr. Felicià Fuster Jaume, president 



 

 10

Sr. Andreu Crespí Plaza, secretari 
Sra. Joana Maria Alorda Fiol 
Sra. Montserrat Casas Ametller 
Sr. Edgard Ginard Mateu 
Sr. Joan Gual de Torrella Guasp 
Sr. Antoni Juaneda Anglada 
Sr. Antoni Torres Font 
Sr. Antoni Tarabini-Castellani Cabot 
Sr. Luis Fco. Piña Saiz 
Sr. Antoni Vidal Ferrando  
Sr. Miquel Segura Aguiló  
 
Membres de la Comissió Acadèmica 
Sr. Felicià Fuster Jaume, president 
Sr. Andreu Crespí Plaza, secretari 
Sr. Federico Garau Sobrino 
Sra. Joana Maria Alorda Fiol 
Sr. Joan Manel Martí Llufriu 
Sr. Joan March Noguera 
Sr. Josep Lluís Ferrer Gomila 
Sr. Gabriel Caldentey Ramos 
Sr. Antoni Vidal Ferrando  
Sr. Miquel Segura Aguiló 
 
Membres de la Comissió Econòmica 
Sr. Felicià Fuster Jaume, president 
Sr. Andreu Crespí Plaza, secretari 
Sra. Begoña Morey Aguirre 
Sr. Josep Oliver Marí 
Sr. Edgard Ginard Mateu 
Sr. Jaume Xavier Roselló Llabrés 
Sr. José Benedicto Lacomba 
 

 
4. Informació general del Consell Social i de la secretaria del Consell Social 

 
President: Felicià Fuster Jaume 
Conseller secretari: Andreu Crespí Plaza 
Administració: Margalida Estelrich Blanch 
Ubicació: Son Lledó. Campus universitari 
Adreça:  Consell Social 

Campus universitari 
Cra. de Valldemossa, km 7.5 
07122 Palma (Illes Balears)  
Tel.: 971 25 97 74 / 971 17 33 22 / 971 17 30 43  
Fax: 971 17 24 46 
E-mail: consell.social@uib.es  
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Palma, 29 de juliol de 2010 
 
 
 


