
 

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

CURS 2013-14 
 
 
1. Introducció 
 
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 a la comunitat balear de la 
Universitat, concebuda aquesta com a servei públic de titularitat autonòmica. 
 
La seva creació fou una de les aportacions més destacades i originals de la Llei de 
reforma universitària, ja que es va posar de manifest que la Universitat, com a servei 
públic, no és patrimoni dels universitaris, sinó de tota la societat. Així doncs, la llei 
pretén que el Consell Social es consolidi definitivament com a instrument capaç 
d’establir la connexió de la societat amb la Universitat de les Illes Balears. 
 
Sota aquest criteri orientatiu, el Consell Social de la UIB ha funcionat regint-se en 
particular per les disposicions de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril; per les 
disposicions de la Llei 2/2003, de 20 de març, d’organització institucional del sistema 
universitari de les Illes Balears; pel Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven 
els Estatuts de la UIB; i pel Decret 50/2004, de 28 de maig, pel qual s’aprova el seu 
reglament d’organització i funcionament. 
 
A continuació, 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, es 
formula la ressenya circumstanciada dels fets i acords més significatius duts a terme 
durant el curs 2013-14. 
 
 
2. Composició del ple i de les comissions del Consell Social de la Universitat de les 
Illes Balears 
 
2.1. 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) 
Sr. Llorenç Huguet Rotger, Rector de la UIB 
Sr. Pedro Grimalt Servera, Secretari General de la UIB 
Sra. Antònia Fullana Puigserver, Gerent de la UIB 
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Representants del Consell de Govern de la UIB 
Sra. M. del Carme Vila Ribas, en representació del PDI (fins al 17 de març de 
2014) 
Sr. Albert Sesé Abad, en representació del PDI (des del 18 de març de 2014) 
Sr. Joan Ramon Pons Bibiloni, en representació dels alumnes 
Sr. Luis Fco. Piña Saiz, en representació del PAS 
 
En representació del Govern de les Illes Balears 
Sr. Antoni Verd Noguera, president del Consell Social 
Sra. M. Carme Feliu Álvarez de Sotomayor, secretària del Consell Social  
 
En representació del Parlament de les Illes Balears 
Sra. M. Esther Melero de Pablo 
Sr. Antoni Roig Muntaner 
Sr. Joan March Noguera 
 
En representació del Consell de Mallorca 
Sr. Román Piña Homs 
 
En representació del Consell de Menorca 
Sra. María Dolores Tronch Folgado (fins al 7 de juny de 2014) 
Sra. María Pilar Morillas Praena (des del 8 de juny de 2014) 
 
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 
Sra. Eva Cerderiña Outeiral, Confederació Sindical de Comissions Obreres 
Sr. Sebastián Lora Sánchez, 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-
Intersindical de les Illes Balears 
 
En representació de les associacions empresarials més representatives de les 
Illes Balears 
Sr. Josep Oliver Marí, en representació de la CAEB (fins al 7 de juny de 2014) 
Sra. Carme Planas Palou, en representació de la CAEB (des del 8 de juny de 
2014) 
 
En representació de les organitzacions de les petites i mitjanes empreses  
Sr. Antoni Juaneda Anglada, en representació de la PIMEB 
 

 2



 

En representació de les cambres de Comerç, Indústria i Navegació de 
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera 
Sr. Joan Gual de Torrella Guasp 
 
En representació de l’Ajuntament de Palma 
Sra. Sonia Valenzuela Van Mook-Chaves. 

 
 
2.2. Composició de les comissions 

 
Membres de la Comissió Permanent  

Sr. Antoni Verd Noguera, president 
Sra. Carme Feliu Álvarez de Sotomayor, secretària 
Sr. Llorenç Huguet Rotger, Rector 
Sr. Pedro Grimalt Servera, Secretari General 
Sra. M. Esther Melero de Pablo 
Sr. Antoni Roig Muntaner 
Sr. Román Piña Homs 

 
Membres de la Comissió Econòmica 

Sr. Antoni Verd Noguera, president 
Sra. Carme Feliu Álvarez de Sotomayor, secretària 
Sra. Antònia Fullana Puigserver 
Sr. Sebastián Lora Sánchez 
Sr. Luis Fco. Piña Saiz 
Sr. Joan Ramon Pons Bibiloni 

 
Membres de la Comissió Acadèmica 

Sr. Antoni Verd Noguera, president 
Sra. Carme Feliu Álvarez de Sotomayor, secretària 
Sr. Gabriel Caldentey Ramos 
Sr. Pedro Grimalt Servera 
Sr. Sebastián Lora Sánchez 
Sra. M. Esther Melero de Pablo 
Sr. Joan Ramon Pons Bibiloni 
Sr. Antoni Roig Muntaner 
Sr. Albert Sesé Abad 
Sra. Sonia Valenzuela Van Mook-Chaves 

 
Membres de la Comissió de Relacions amb la Societat 

Sr. Antoni Verd Noguera, president 
Sra. Carme Feliu Álvarez de Sotomayor, secretària 
Sr. Gabriel Caldentey Ramos 
Sra. Eva Cerderiña Outeiral 
Sr. Pedro Grimalt Servera 
Sr. Joan Gual de Torrella Guasp 
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Sr. Sebastián Lora Sánchez 
Sr. Joan March Noguera 
Sra. M. Esther Melero de Pablo 
Sr. Joan Ramon Pons Bibiloni 
Sr. Albert Sesé Abad 
Sr. Antoni Torres Font 
Sra. María Dolores Tronch Folgado 
Sra. Sonia Valenzuela Van Mook-Chaves 

 
 
3. Memòria de les activitats del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, 
curs 2013-14 
 
3.1. Principals acords de les sessions del ple del Consell Social durant el curs 2013-14 
 

Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 19 de desembre de 2013 
⎯ Aprovació del pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 

2014, de 86.039.873,87 euros. 
⎯ Aprovació del pressupost del Consell Social de la UIB per a l’any 2014, de 

75.927,20 euros. 
⎯ Emissió de l’informe favorable sobre la implantació dels estudis de Màster 

Universitari en Llengües i Literatura Modernes. 
⎯ Emissió de l’informe favorable sobre la implantació dels estudis de Màster 

Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional. 
⎯ Aprovació dels canvis de denominació de màsters universitaris i 

programes de doctorat següents:  
 El Màster Universitari en Física, Computació i Aplicacions passa a 

denominar-se Màster Universitari en Física Avançada i Matemàtica 
Aplicada. 

 El Màster Universitari en Biotecnologia i Biodiversitat passa a 
denominar-se Màster Universitari en Biotecnologia Aplicada. 

 El programa de Doctorat en Economia passa a denominar-se 
programa de Doctorat en Economia Aplicada. 

 El programa de Doctorat en Ciències Mèdiques i Bàsiques i de la 
Salut passa a denominar-se programa de Doctorat en Investigació 
Translacional en Salut Pública i Malalties d’Alta Prevalença. 

⎯ Aprovació de la creació de l’Institut d’Investigació Sanitària de Mallorca. 
⎯ Aprovació de complements retributius de professorat i de Campus Extens 

Illes. 
⎯ Aprovació de la convocatòria de 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 
(d’estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent, i 
d’estímul i reconeixement de l’activitat en investigació). 
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⎯ Aprovació de la renovació del contracte pel servei d’auditoria financera i 
de compliment de la UIB per a l’exercici 2013 a l’empresa CMS Auditors 
Associats, SL. 

⎯ Aprovació de les bases i la convocatòria dels VIII premis d’investigació 
per a estudiants de segon curs de batxillerat i segon curs de cicles 
formatius de grau superior, curs 2013-14. 

 
Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 6 de maig de 2014 

⎯ Aprovació de l’emissió de l’informe favorable de la finalització del conveni 
d’adscripció del Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez. 

⎯ Aprovació de la modificació del conveni marc de col·laboració per a la 
creació de l’empresa de base tecnològica Inisle Interactive Technologies, SL. 

⎯ Aprovació de la modificació de la composició de les comissions del Consell 
Social de la UIB. 

 
Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 24 de juliol de 2014 

⎯ Aprovació de la liquidació dels comptes anuals de la UIB de l’any 2013. 
⎯ Aprovació d’iniciar un procediment de contractació de servei d’una empresa 

externa per a la realització de l’auditoria financera i de compliment de la UIB, 
de la FUEIB i de la FuGUIB de l’exercici 2014. 

⎯ Aprovació de l’emissió de l’informe favorable sobre la implantació dels 
estudis de Màster Universitari en Economia del Turisme: Monitorització i 
Avaluació; i aprovació de l’emissió de l’informe favorable sobre la 
modificació del pla d’estudis del Màster Universitari en Física de Sistemes 
Complexos. 

⎯ Aprovació de complements retributius addicionals del personal docent i 
investigador de la UIB, complements retributius del PDI per augment de 
càrrega docent i complements retributius del PDI que han d’impartir docència 
de la modalitat Campus Extens Illes. 

⎯ Aprovació de la participació de la UIB en la constitució de l’empresa de base 
tecnològica Conceptio, SL. 

⎯ Ratificació de l’acord de la comissió permanent sobre el repartiment de les 
beques de col·laboració del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, curs 2014-
15. 

⎯ Autorització al president per a la constitució de la plataforma Alumni. 
⎯ Aprovació de les bases i la convocatòria dels IX premis d’investigació per a 

alumnes de segon curs de batxillerat i de segon curs dels cicles formatius de 
grau superior convocats pel Consell Social de la Universitat de les Illes 
Balears, curs 2014-15. 

⎯ Aprovació de la memòria del Consell Social de la UIB del curs 2013-14. 
 
 
3.2. Principals acords de les sessions de les comissions del Consell Social durant el 
curs 2013-14 
 

 Comissió Permanent del Consell Social: 
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Sessió ordinària del dia 18 de novembre de 2013 
⎯ Aprovació de la proposta de pressupost del Consell Social de la UIB 

per a l’any 2014. 
⎯ Aprovació de l’emissió de l’informe favorable sobre la implantació 

dels estudis de Màster Universitari en Llengües i Literatura Modernes. 
⎯ Aprovació de l’emissió de l’informe favorable sobre la implantació 

dels estudis de Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització 
Computacional. 

⎯ Aprovació dels canvis de denominació de màsters universitaris i de 
programes de doctorat. 

⎯ Aprovació de complements retributius de professorat de Campus Extens 
Illes i de professorat per augment de càrrega docent. 

⎯ Aprovació de la renovació del contracte pel servei d’auditoria financera 
i de compliment de la UIB per a l’exercici 2013 a l’empresa CMS 
Auditors Associats, SL. 

⎯ Aprovació de les bases i la convocatòria dels VIII premis d’investigació 
per a estudiants de segon curs de batxillerat i segon curs de cicles 
formatius de grau superior, curs 2013-14. 

 
Sessió ordinària del dia 10 de juliol de 2014 

⎯ Aprovació de la distribució de les beques de col·laboració del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport per al curs 2014-15. 

 
 

 Comissió de Relacions amb la Societat: no hi ha hagut reunions. 
 
 Comissió Acadèmica: no hi ha hagut reunions. 

 
 Comissió Econòmica: no hi ha hagut reunions. 

 
 
3.3. VIII convocatòria dels premis d’investigació per a alumnes de segon curs de 
batxillerat i segon curs de cicles formatius de grau superior, curs 2013-14, 
convocats pel Consell Social de la UIB 
En aquesta edició s’han presentat 27 treballs i el jurat ha estat format per les persones 
següents: 

En representació del Consell Social de la UIB 
Presidenta: Sra. María Esther Melero de Pablo, per delegació del president 
del Consell Social de la UIB.  
Secretària: Sra. Maria del Carme Feliu Álvarez de Sotomayor.  
 
En representació de la UIB 
Dr. Antoni Aguiló Pons, professor titular d’universitat del Departament 
d’Infermeria i Fisioteràpia i vicerector de Campus, Cooperació i Universitat 
Saludable. 
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Dra. Margalida Payeras Llodrà, professora titular d’universitat del 
Departament d’Economia Aplicada i vicerectora d’Alumnes, Titulats i 
Ocupabilitat. 
 
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 
Sr. Ramon Català Ribó, professor de l’IES Ramon Llull. 
Sra. María Mercedes Celeste Palmero, professora de l’IES Josep Maria 
Llompart. 
Sr. Francesc Aguiló Aguiló, professor de l’IES Politècnic. 
Sr. Damià Tomàs Bergas, professor de l’IES Joan Maria Thomàs. 

 
Els treballs premiats has estat els següents: 
 
Premis de la categoria de treballs individuals relacionats amb les arts, humanitats, 
ciències socials o ciències jurídiques 

 
Treball: La influencia de la observación de los astros como instrumento para 
la predicción de la meteorología y su aplicación a la agricultura en la 
Antigüedad clásica. 
Autora: Alicia Martín Fidalgo. 
Professora responsable del treball: María José Valle Fernández. 
Centre educatiu: IES Son Pacs. 
 
Treball: La influència dels Ferrocarrils de Mallorca en la demografia i 
l’economia local. 
Autor: Miquel Galmés Sagrera. 
Professor responsable del treball: Manel Santana Morro. 
Centre educatiu: IES Mossèn Alcover. 

 
Premis de la categoria de treballs individuals relacionats amb les ciències, ciències 
de la salut, enginyeria i arquitectura: 
 

Treball: Estudio de los efectos de la salinidad sobre dos variedades de tomate 
(Solanum Lycopersicum) de Mallorca. 
Autora: Àngela Ruiz Pons. 
Professora responsable del treball: Catalina Morey Mas. 
Centre educatiu: IES Son Pacs. 
 
Treball: Els hàbits alimentaris dels adolescents. El cas dels estudiants de 
l’IES XXXXXXXX. 
Autora: Rosa Rullan Aguiló. 
Professor responsable del treball: Antoni Morante Milla. 
Centre educatiu: IES Madina Mayurqa. 

 

 7



 

Premis de la categoria de treballs col·lectius relacionats amb les arts, humanitats, 
ciències socials o ciències jurídiques: 
 

Treball: Street Art a Ciutadella 
Autores: Sandra Torrens Juaneda, Mariona Llorens Torres i Maria Valls 
Todolí. 
Professor responsable del treball: Santiago Cardona Pons. 
Centre educatiu: IES M. Àngels Cardona. 

 
Premis de la categoria de treballs col·lectius relacionats amb les ciències, ciències 
de la salut, enginyeria i arquitectura: 
 

Traball: Smart Cities. Proyecto de una ciudad inteligente. 
Autors: Sergio Fornés Fornés, Marco Sánchez Beeckman i Víctor Cirer 
Pastrana. 
Professors responsables del treball: Ester Micó Amigo i Antoni Roca Pujol  
Centre educatiu: IES Son Ferrer. 

 
Tots els alumnes que han obtingut un guardó han estat premiats amb una matrícula 
gratuïta del primer curs complet de qualsevol titulació oficial de la UIB i l’estada 
gratuïta d’un mes a la residència d’estudiants de la UIB. Els professors responsables 
dels treballs premiats han obtingut un val de 300 euros per a l’adquisició de llibres, 
música, material informàtic o educatiu. 
 
 
3.4. 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: Antoni Verd Noguera i M. Carme 
Feliu Álvarez de Sotomayor. 

• Consell de Govern de la UIB: Antoni Verd Noguera, Antoni Roig 
Muntaner i Sonia Valenzuela Van Mook-Chaves. 

• Consell de Direcció de l’Agència de Qualitat Universitària (AQUIB): M. 
Esther Melero de Pablo i M. Carme Feliu Álvarez de Sotomayor. 

• Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears 
(FUEIB): Antoni Verd Noguera (vicepresident del Patronat). 

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

• Comitè de Qualitat de la UIB (CQUIB): Antoni Verd Noguera. 
• Comissió d’Estudis Propis de la UIB: Antoni Verd Noguera. 

 
2. Per la necessitat de no perdre el contacte amb el món universitari de tot l’Estat, 

el president i la secretària del Consell Social han assistit regularment a les 
jornades de presidents i secretaris de consells socials de les universitats 
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públiques espanyoles, així com a altres reunions, jornades o esdeveniments en 
representació del Consell Social de la UIB. 

 
3. Amb la finalitat que els membres del Consell Social coneguin millor la UIB, es 

va convidar la doctora Joana Maria Petrus, Síndica de Greuges de la UIB, per 
presentar el seu informe 2012 al plenari del dia 6 de maig de 2014; així mateix, es 
va convidar a la mateixa sessió el doctor Josep Lluís Ferrer, vicerector de 
Professorat, i la senyora Maria Jesús Mairata, cap del Servei d’Estadística i Qualitat 
Universitària, per presentar l’informe anual del curs 2012-13 d’avaluació i 
seguiment de les titulacions oficials de grau i màster de la UIB. Com a complement 
a la reunió del ple del dia 24 de juliol es va fer una visita al nou edifici Antoni 
Maria Alcover i Sureda. 

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

 
President: Antoni Verd Noguera 
Consellera secretària: M. Carme Feliu Álvarez de Sotomayor 
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.cat 

 
 
 
Palma, 25 de juliol de 2014 
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