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Memòria del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, 
any acadèmic 2015-16 
 
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 2015-16. 
 
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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En representació  del Consell de Govern de la UIB 
Sr. Albert Sesé Abad, en representació del PDI 
Sr. Miguel Romero Cádiz, en representació dels alumnes 
Sr. Domènec Garcies Gomila, en representació del PAS 
 

En representació del Govern de les Illes Balears 
Sr. Antoni Verd Noguera, president del Consell Social (fins al 27/11/2015) 
Sra. Francesca Mas Busquets, presidenta del Consell Social (a partir del 
28/11/2015) 
Sra. M. Carme Feliu Álvarez de Sotomayor, secretària del Consell Social  (fins al 
27/11/2015) 
Sr. Joan March Noguera, secretari del Consell Social (a partir del 28/11/2015) 
 

En representació del Parlament de les Illes Balears 
Sra. M. Ester Melero de Pablo (fins al 27/11/2015) 
Sr. Antoni Roig Muntaner(fins al 27/11/2015) 
Sr. Joan March Noguera(fins al 27/11/2015) 
Sr. Daniel Bachiller Pérez (a partir del 28/11/2015) 
Sr. Román Piña Homs (a partir del 28/11/2015) 

 
En representació del Consell de Mallorca 

Sr. Román Piña Homs (fins al 27/11/2015) 
Sr. Joan Llobera Cànaves (a partir del 28/11/2015) 
 

En representació del Consell de Menorca 
Sra. María Pilar Morillas Praena (fins al 27/11/2015) 
Sra. Josefina Salord Ripoll (a partir del 28/11/2015) 

 
En representació del Consell d’Eivissa i Formentera 

Sr. Antoni Torres Font (fins al 27/11/2015) 
 

En representació del Consell Insular d’Eivissa 
Sr. Joan Roselló Moyà (a partir del 28/11/2015) 
 

En representació del Consell Insular de Formentera 
Sra. Kathrine Susan Wenham Cocks (a partir del 28/11/2015) 
 

En representació de les organitzacions sindicals amb major nombre de 
representants a les darreres eleccions a les Illes Balears 

Sra. Eva Cerdeiriña Outeiral, Confederació Sindical de Comissions Obreres 
Sr. Sebastián Lora Sánchez, Unió General de Treballadors 
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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 

Sra. Carme Planas Palou, en representació de la CAEB 
 

En representació de les organitzacions de les petites i mitjanes empreses 
Sr. Antoni Juaneda Anglada, en representació de la PIMEB (fins al 27/11/2015) 
Sr. Alfonso Rojo Serrano (a partir del 28/11/2015) 
 

En representació de les cambres de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, 
Menorca, Eivissa i Formentera 

Sr. Joan Gual de Torrella Guasp (fins al 27/11/2015) 
Sra. Maria Magdalena Pons-Quintana Pallicer (a partir del 28/11/2015) 

 
En representació de l’Ajuntament de Palma 

Sra. Sonia Valenzuela Van Mook-Chaves (fins al 27/11/2015) 
Sra. Maria Isabel González Carrasco (a partir del 28/11/2015) 

 
 

2.2. Composició de les comissions 
Fins al 27/11/2015: 
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. Ester 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. Miguel Romero Cádiz 
Sra. Sonia Valenzuela Van Mook-Chaves. 
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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. Ester Melero de Pablo 
Sr. Miguel Romero Cádiz 
Sr. Antoni Roig Muntaner 
Sr. Albert Sesé Abad 
Sra. Sonia Valenzuela Van Mook-Chaves 
Sr. Domènec Garcies Gomila 

 
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 Cerdeiriña Outeiral 
Sr. Pedro Grimalt Servera 
Sr. Joan Gual de Torrella Guasp 
Sr. Sebastián Lora Sánchez 
Sr. Joan March Noguera 
Sra. M. Ester Melero de Pablo 
Sr. Miguel Romero Cádiz 
Sr. Albert Sesé Abad 
Sr. Antoni Torres Font 
Sra. Sonia Valenzuela Van Mook-Chaves 

 
        A partir del 28/11/2015: 
            Membres de la Comissió Permanent 

              Sra. Francesca Mas Busquets, presidenta 
              Sr. Joan March Noguera, secretari 
              Sr. Llorenç Huguet Rotger, Rector 
              Sr. Pedro Grimalt Servera, Secretari General 
              Sra. Josefina Salord Ripoll 
              Sra. Aina Rado Ferrando 
              Sr. Daniel Bachiller Pérez 

     
           Membres de la Comissió Econòmica 

             Sra. Francesca Mas Busquets, presidenta 
             Sr. Joan March Noguera, secretari 
             Sra. Antònia Fullana Puigserver 



www.uib.cat

 

 

5 

             Sr. Miguel Romero Cádiz 
             Sr. Gabriel Caldentey Ramos 
             Sra. Maria Magdalena Pons-Quintana Pallicer 
             Sr. Alfonso Rojo Serrano 

 
           Membres de la Comissió Acadèmica 

            Sra. Francesca Mas Busquets, presidenta 
            Sr. Joan March Noguera, secretari 
            Sr. Pedro Grimalt Servera 
            Sr. Sebastián Lora Sánchez 
            Sr. Gabriel Caldentey Ramos 
            Sr. Domènec Garcies Gomila 
            Sr. Miguel Romero Cádiz 
            Sra. Josefina Salord Ripoll 
            Sr. Joan Llobera Cànaves 
            Sr. Joan Roselló Moyà 
            Sr. Daniel Bachiller Pérez 
            Sra. Aina Rado Ferrando 
            Sra. Maria Isabel González Carrasco 

 
           Membres de la Comissió de Relacions amb la Societat 
               Sra. Francesca Mas Busquets, presidenta 

           Sr. Joan March Noguera, secretari 
           Sr. Pedro Grimalt Servera 
           Sr. Sebastián Lora Sánchez 
           Sra. Eva Cerdeiriña Outeiral 
           Sr. Albert Sesé Abad 
           Sr. Miguel Romero Cádiz 
           Sra. Carme Planas Palou 
           Sra. Maria Isabel González Carrasco 
 

3. Memòria de les activitats del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, 
any acadèmic 2015-16 
 
     3.1. Principals acords de les sessions del ple del Consell Social durant l’any acadèmic 

2015-16 

       Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 21 de desembre de 2015 

1. Aprovació del pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 2016. 
2. 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. 
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3. Aprovació d’uns complements retributius addicionals del personal docent i 
investigador de la UIB de Campus Extens. 
4. Ratificació dels acords de la comissió permanent del dia 24 de setembre de 
2015 següents: 
— Aprovació del canvi de denominació del Màster Universitari en Nutrició i 
Alimentació Humana. 
— Aprovació de la implantació dels estudis de Màster Universitari en Anàlisi 
de Dades Massives en Economia i Empresa. 
— Aprovació de la implantació dels estudis de grau de Protocol i 
Organització d’Esdeveniments. 
— Aprovació de complements retributius del professorat. 
5. Ratificació de  l’acord de la comissió permanent del dia 16 d’octubre de 2015 
següent: 
— Aprovació de la despesa pluriennal relativa a l’homologació de proveïdors 
per al subministrament de publicacions periòdiques. 
6. Ratificació dels acords de la comissió permanent del dia 30 d’octubre de 2015 
següents: 
— Aprovació de la supressió de màsters oficials. 
— Aprovació de complements retributius de professorat per augment de 
càrrega docent. 
— Aprovació de la creació de l'empresa de base tecnològica Gedocu IT 
Consulting, SL. 
7. Ratificació de l’acord de la comissió permanent del dia 18 de novembre de 
2015 següent: 
— Aprovació de despeses pluriennals. 
8. Nomenament dels membres de la comissió permanent del Consell Social de 
la UIB. 
9. Ratificació de la designació dels representants del Consell Social al Consell de 
Direcció de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB). 
10. Ratificació de la designació del representant del Consell Social a la Junta de 
Coordinació Universitària. 
11. Acord per possibilitar l’emissió del vot dels membres d’aquest consell 
residents a Menorca i Eivissa, en les sessions plenàries i de les comissions que 
es facin per videoconferència. 

Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 4 de febrer de 2016 

1. Aprovació del pressupost del Consell Social de la UIB per a l’any 2016. 
En aquest pressupost s’ha acordat concedir a l’Oficina d’Igualtat d’Oportunitats 
entre Dones i Homes de la UIB la quantitat de 22.000 euros (annex 1). 
2. Designació dels representants del Consell Social al Consell de Govern de la 
UIB. 
3. Designació del representant del Consell Social al Consell Social de la Llengua 
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Catalana. 
4. Aprovació de la composició de les comissions del Consell Social. 
5. Presentació per part de la presidenta del pla de feina per als quatre anys i 
discussió posterior (annex 2). 

Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 22 de febrer de 2016 

1. Aprovació de l’emissió d'informe favorable per a la creació de la Facultat de 
Medicina de la UIB. 
2. Aprovació de la cessió d’ús de la instal·lació esportiva denominada Camp de 
l’Antoniana a l’Ajuntament de Palma amb finalitats d’utilitat social, esportiva i 
d’oci. 

Sessió extraordinària del ple del Consell Social del dia 21 de juny de 2016 

1. Ratificació de la proposta de modificació de la normativa sobre el règim de 
permanència dels estudiants de la Universitat de les Illes Balears. 
2. Aprovació de complements retributius addicionals del professorat. 
3.  Aprovació de l’emissió d’informe favorable per a la sol·licitud d’implantació 
dels estudis de Medicina. 

Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 29 de juliol de 2016 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del dia 4 de febrer de 2016. 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del dia 22 de febrer de 
2016. 
3. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del dia 21 de juny de 2016. 
4. Aprovació, si escau, de les bases i la convocatòria de l’onzena edició dels 
premis d’investigació convocats pel Consell Social de la Universitat de les Illes 
Balears, curs 2016-17.
5. Aprovació, si escau, de la memòria del Consell Social de la UIB del curs 2015-
16. 
6. Informe d’auditoria financera i de compliment. Aprovació, si escau, de la li-
quidació dels comptes anuals de la UIB i de la FUEIB de l’any 2015.
7. Aprovació, si escau, de l’inici d’un procediment de contractació de servei 
d’una empresa externa per a la realització de l’auditoria financera i de compli-
ment de la UIB i de la FUEIB de l’exercici 2016.
8. Aprovació, si escau, de despeses pluriennals. 
9. Seguiment dels estudis de Medicina.
10. Conveni amb l’Obra Cultural Balear. 
11. Conveni amb l’Estudi General Lul·lià. 
12. Aprovació definitiva, si escau, de complements retributius de Campus Extens 
Illes durant el curs 2016-17.
13. Aprovació, si escau, de la proposta d’augment de càrrega docent per al curs 
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2016-17. 
14. Aprovació, si escau, del Màster Universitari en Investigació Biomèdica. 

  

Sessió del ple del Consell Social del dia 15 de novembre de 2016 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del dia 29 de juliol de 2016.
2. Informe de la Sindicatura de Greuges de l’any 2015. 
3. Donar compte dels acords de la comissió permanent del dia 5 de maig de 
2016 següents: 
— Aprovació de la despesa pluriennal relativa a l’obra per a la rehabilitació de 
Ca ses Llúcies. 
— Aprovació de la modificació del pacte de socis de l’empresa MeteoClim Servi-
ces, SL.
4. Donar compte dels acords de la comissió permanent del dia 28 de juny de 
2016 següents: 
— Distribució de les beques-col·laboració per al curs 2016-17 del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esports. 
5. Donar compte dels acords de la comissió permanent del dia 25 d’octubre de 
2016 següents: 
— Aprovació de les bases i la convocatòria de l’onzena edició dels premis 
d’investigació convocats pel Consell Social, curs 2016-17. 
— Aprovació definitiva dels complements retributius de Campus Extens Illes du-
rant el curs 2016-17.
— Aprovació de la proposta d’augment de càrrega docent per al curs 2016-17. 
-— Aprovació de la modificació del programa de Doctorat en Investigació Trans-
lacional en Salut Pública i Malalties  d’Alta Prevalença.
6. Establir els criteris per a la distribució de les beques-col·laboració en properes 
convocatòries.
7. Aprovació, si escau, de la modificació de la comissió acadèmica del Consell 
Social de la UIB. Incorporació de la senyora Kathrine Susan Wenham Cocks.
8. Informar del nomenament del senyor José Aurelio Castro Ocón com a nou 
membre del Consell Social, en representació del Consell de Govern de la UIB, en 
substitució del senyor Albert Sesé Abad.
9. Informació sobre el projecte amb l’Oficina d’Igualtat d’Oportunitats.

 

Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 21 de desembre de 2016 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del dia 15 de novembre de 
2016.
2. Aprovació, si escau, del pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a 
l’any 2017. 
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3. Aprovació, si escau, del pressupost del Consell Social de la Universitat de les 
Illes balears per a l’any 2017 (annex 4). 
4. Aprovació, si escau, de la proposta d’augment de càrrega docent al  professo-
rat.
5. Aprovació, si escau, d’uns complements retributius addicionals del personal 
docent i investigador de la UIB de Campus Extens.
6. Baixa voluntària de la UIB de ParcBIT Energia i Altres Serveis, Societat Coope-
rativa Limitada.

 
 
3.2. Principals acords de les sessions de les comissions del Consell Social durant l’any 

acadèmic 2015-16 
 

Comissió Permanent del Consell Social: 
Sessió ordinària del dia 24 de setembre de 2015 
1. Aprovació del canvi de denominació del Màster Universitari en Nutrició i 
Alimentació Humana. 
2. Aprovació de la implantació dels estudis de Màster Universitari en Anàlisi de 
Dades Massives en Economia i Empresa. 
3. Aprovació de la implantació dels estudis de grau de Protocol i Organització 
d’Esdeveniments. 
4. Aprovació de complements retributius del professorat. 
 
Sessió ordinària del dia 30 d’octubre de 2015 
1. Aprovació de la supressió de màsters oficials. 
2. Aprovació de complements retributius de professorat per augment de càrrega 
docent. 
3. Aprovació de la creació de l'empresa de base tecnològica Gedocu IT Consulting, 
SL. 
 

Sessió ordinària del dia 6 d’abril de 2016 
1. Informacions sobre la Institució Francesc de Borja Moll.  S’ha decidit fer una 
aportació fundacional única de 1.000 euros. 
2. Informacions sobre l’Estudi General Lul·lià. 
3. Informacions sobre el Decret de complements retributius del personal docent i 
investigador de la UIB. Des del Consell Social s’han enviat una sèrie d’al·legacions a 
aquest decret (annex 3). 
4. Informacions sobre la realització d’un estudi degut al baix nombre d’estudiants a 
la UIB. 
5. Informacions sobre Can Oleo (dia 16 de febrer i dia 20 de maig), amb la 
vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta, senyora Joana Maria Seguí, i 
el senyor Antoni Mir. 
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Sessió ordinària del dia 5 de maig de 2016 
1.  Aprovació definitiva de la proposta de despesa pluriennal relativa a l’obra per a 
la rehabilitació de l’edifici Ca ses Llúcies. 
2. Aprovació de la proposta de modificació del pacte de socis de l’empresa 
Meteoclim Services, SL. 
 
Sessió ordinària del dia 28 de juny de 2016 
1. Distribució de les beques-col·laboració per al curs 2016-17 del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport. 

 
Sessió ordinària del dia 25 d’octubre de 2016 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió del dia 28 de juny de 2016. 
2. Aprovació, si escau, de les bases i la convocatòria de l’onzena edició dels premis 
d’investigació convocats pel Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, curs 
2016-17. 
3. Aprovació definitiva, si escau, de complements retributius de Campus Extens 
Illes durant el curs 2016-17. 
4. Aprovació, si escau, de la proposta d’augment de càrrega docent per al curs 
2016-17. 
5. Aprovació, si escau, de la modificació del programa de Doctorat en Investigació 
Translacional en Salut Pública i Malalties d’Alta Prevalença. 
6. Donar comptes dels acords de la Comissió de relacions amb la societat de dia 23 
de setembre de 2016. 
7. Informacions de les reunions i visites realitzades per la presidenta i el secretari. 

 
Comissió de Relacions amb la Societat: 

Sessió ordinària del dia 23 de setembre de 2016 
1. Presentació del Departament d'Orientació i Inserció professional de la UIB: gestió 
de les ofertes de treball, convenis de col·laboració amb empreses i alumnat que ha 
realitzat pràctiques extracurriculars, perfil dels usuaris demandants d’ocupació, 
tallers d’orientació professional, Fòrum de l’Ocupació... a càrrec de la senyora Maria 
del Mar Socias, directora del DOIP. 
2. Estudi  de la situació de les titulacions i matriculacions universitàries a les Illes 
Balears. Causes, motivacions i propostes de millores 
 

Comissió Acadèmica:  
Sessió ordinària del dia 12 de juliol de 2016 
1. Seguiment de la implantació dels estudis de Medicina. 
 

Comissió Econòmica: no hi ha hagut reunions. 
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3.3. Activitats del Consell Social 
 
Premis d’investigació convocats pel Consell Social 
 
Dia 21 de juny a les 19 hores, a la sala d’actes de l’Estudi General Lul·lià, carrer de Sant 
Roc, 4, tingué lloc l’acte de lliurament dels guardons de la desena edició dels premis 
d’investigació per a alumnes de segon curs de batxillerat i de segon curs de cicles 
formatius de grau superior. 
En aquesta desena edició dels premis, s’han presentat 19 treballs, tots de centres de 
Mallorca.Els treballs guanyadors són els següents: 

CATEGORIA 1: Treballs individuals relacionats amb les arts, humanitats, ciències 
socials o ciències jurídiques. En aquesta categoria s’han concedit dos premis. Els 
treballs premiats són els següents:

Treball: Aproximació a l’estudi de la Segona República a Campos

Autora:  Mercè Adrover Perelló 

Professor responsable del treball: Montserrat Alcaraz Vich 

Centre educatiu: IES Damià Huguet (Campos) 

 

Treball: Aproximació al càlcul i estudi de la rendibilitat de l’educació 

universitària a les Illes Balears

Autor: Joan Antoni Terrassa Bauzà 

Professora responsable del treball: Francisca Amorós García 

Centre educatiu: IES Llorenç Garcias i Font (Artà) 

CATEGORIA 2: Treballs individuals relacionats amb les ciències, ciències de la salut, 
enginyeria i arquitectura. En aquesta categoria s’han concedit dos premis. Els 
treballs premiats són els següents:

Treball: Azúcar, ni mucho, ni poco

Autora: Cristina Puente Rotger 
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Professora responsable del treball: M. Paz Terrasa Sagrera 

Centre educatiu: IES Arxiduc Lluís Salvador (Palma) 

 

Treball: Estudio del efecto del tiempo y la frecuencia de agitación de un 

cultivo de microalgas en el crecimiento de sus poblaciones

Autor: Nicolae Ciobu 

Professora responsable del treball: Catalina Morey Mas 

Centre educatiu: IES Son Pacs (Palma) 

CATEGORIA 3: Treballs col·lectius relacionats amb les arts, humanitats, ciències 
socials o ciències jurídiques (màxim 3 persones per equip). En aquesta categoria no 
s’han rebut treballs.

CATEGORIA 4: Treballs col·lectius relacionats amb les ciències, ciències de la salut, 
enginyeria i arquitectura (màxim 3 persones per equip). En aquesta categoria s’han 
concedit dos premis. S’ha donat un premi més dels prevists per a aquesta categoria 
de forma excepcional, tal com es preveu a les bases. Els treballs premiats són els 
següents:

Treball: El futuro en el cielo: Gestión del tráfico de drones en Mallorca

Autors: Ana Belén García Giménez, Mateu Ibáñez Gomila i Guillermo 
Guasp Martínez 

Professor responsable del treball: Marco Antonio Alarcón Zamora 

Centre educatiu: IES S’Arenal (Llucmajor) 

 

Treball: Laboratori entre fogons

Autores: Neus Cubo Ribas i Aina Torres Covas 

Professors responsables del treball: Tomàs Colom Mas i Marga Miralles 
Sastre 
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Centre educatiu: IES Calvià (Calvià) 

Tots els alumnes premiats són guanyadors d’una matrícula gratuïta del primer curs 
complet de qualsevol titulació oficial de la UIB per al curs 2016-17, i l’estada gratuïta 
durant el primer mes d’aquest curs a la Residència d’Estudiants de la UIB. 

Cada professor/a responsable del treball o dels treballs guanyadors, rebrà un val de 
300 euros per cada treball premiat, per a l’adquisició de llibres, música, material 
informàtic o educatiu. 

Visites a les facultats i departaments 
 
La presidenta i el secretari han dut a terme visites a les diferents facultats i als  
departaments amb la intenció de conèixer millor la UIB. 
 

— Facultat de Ciències: departaments de Biologia, Biologia Fonamental i Cièn-
cies de la Salut, Física i Química (26 de febrer) 
— Facultat de Filosofia i Lletres (7 d'abril) 
— Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia (6 de maig) 
— Facultat d'Economia (20 de maig) 
— Facultat d'Educació (27 de maig) 
— Escola Politècnica Superior (3 de juny) 
— Facultat de Dret (1 de juliol) 
— Facultat de Turisme (15 de juliol) 
— Facultat de Psicologia (2 de desembre) 

 
Visites i reunions de la Presidenta del Consell Social 
 

- 12 de gener. Assistència a la taula rodona «La Facultat de Medicina a debat» del 
Club Diario de Mallorca. 

- 21 de gener. Sessió inaugural del curs acadèmic 2016 de la Reial Acadèmia de 
Medicina de les Illes Balears. 

- 22 de gener. Reunió amb la senyora Joana Maria Petrus, Síndica de Greuges de 
la UIB. 

- 22 de gener. Reunió amb el senyor Antonio Fernández Coca, delegat del Rector 
en matèria d’Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional. 

- 22 de gener. Reunió amb el senyor Jordi Llabrés, vicerector d’Innovació i Transfe-
rència. 

- 29 de gener. Reunió amb la senyora Pilar Roca, Associació Universitat Solidària 
Illes Balears. 
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- 29 de gener. Reunió amb el senyor Luis Vegas, director de la Fundació Universi-
tat-Empresa (FUEIB). 

- 2 de febrer. Acte de presa de possessió dels degans i directors d’escola universi-
tària de la UIB. 

- 2 de febrer. Reunió amb el senyor Juan José Montaño, director general de Políti-
ca Universitària i d'Ensenyament Superior. 

- 24 de febrer. Visita al Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres 
i Ciències de les Illes Balears. 

- 2 de març. Visita al Col·legi de Metges. 
- 9 de març. Reunió amb l'Estudi General Lul·lià. 

- 11 de març. Visita a la CAEB. 

- 7 d’abril. Presència al Parlament per acompanyar la compareixença del Rector a 
la Comissió de Cultura, Educació i Esports per donar comptes de la Facultat de 
Medicina. 

- 13 d’abril. Acte a la Seu universitària de Menorca. 

- 15 d’abril. Presentadora i moderadora de la taula rodona «Tracta d’evitar-la», al 
Centre Flassaders. 

- 18 d'abril. Presentadora i moderadora de la taula rodona «Moviments i crisis 
migratòries», a Sa Nostra. 

- 20 d’abril. Acte a la Seu universitària d’Eivissa. 

- 23 d’abril. Lectura de l'obra de Ramon Llull, Ajuntament de Palma. 

- 28 d’abril. Assistència a la conferència del senyor Román Piña «Mallorca 1715, 
del desguace de las Instituciones a la agonía de la Inquisición», a la Reial Aca-
dèmia Mallorquina d’Estudis Històrics. 

- 3 de maig. Reunió, juntament amb el secretari del Consell Social i les vicerecto-
res M. Antònia Fornés i Joana M. Seguí, amb els senyors Pere Ventanyol i Gabriel 
Oliver, Estudi General Lul·lià. 

- Dia 6 de maig. Entrevista a IB3 Ràdio. 

- Dia 24 de maig. Visita al Col·legi de Biòlegs. 

- Dia 30 de maig. Acte de presentació de l’informe «Via universitària: accés, con-
dicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris» de la 
Fundació Jaume Bofill i la Xarxa Vives d’Universitats. 

- Dia 2 de juny. Acte de nomenament de col·legiats d’honor al Col·legi Oficial de 
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Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències de les Illes Balears. 

- Dia 8 de juny. Acte de presentació del cinquè volum de la Història de la ciència al 
Consolat de Mar. 

- Dia 10 de juny. Visita a l'IMEDEA. 

- Dia 13 de juny. Visita a l'Estudi General Lul·lià. 

- Dia 1 de juliol. Acte d’homenatge al senyor Anthony Bonner amb motiu del seu 
nomenament com a doctor honoris causa de la UIB. 

- Dia 5 de juliol. Reunió amb la consellera de Presidència, senyora Pilar Costa, la 
directora de l’Escola Politècnica de la UIB, doctora Lorenza Carrasco, i la vicerec-
tora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, doctora Margalida Payeras. 

- Dia 7 de juliol. Reunió del Consell Social de la Llengua Catalana. 

- Dia 8 de juliol. Visita a l’IFISC. 

- Dia 8 de juliol. Reunió amb el senyor Martí March, conseller d’Educació. 

- Dia 29 de juliol. Cerimònia de graduació de la Facultat de Dret 

- Dia 13 de setembre. La presidenta i el secretari presenten  
al Consell de Direcció el resum de les entrevistes dutes a terme a la UIB (annex 
4) 

- Dia 23 de setembre. Comissió de Dinamització Universitària 

- Dia 30 de setembre. Reunió a IB3 amb Margalida Payeras i Toni Travero (profes-
sions) 

- Dia 30 de setembre. La presidenta assisteix a l’acte d'investidura com a doctor 
honoris causa del senyor Josep Lluís Sureda i Carrión 

- Dia 3 d’octubre. Junta de Coordinació Universitària 

- Dia 3 d’octubre. Visita al Col·legi d’Enginyers Industrials de les Illes Balears 

- Dia 4 d’octubre. Inauguració del curs de la UOM 

- Dia 10 d’octubre. La presidenta i el secretari assisteixen a l’acte d'investidura 



www.uib.cat 

 

 

 

16 

com a doctor honoris causa del senyor Joan Veny i Clar 

- Dia 13 d’octubre. Comissió de seguiment dels estudis de Medicina 

- Dia 14 d’octubre. Reunió amb la Comissió de PAS 

- Dia 18 d’octubre. Comissió per resoldre les ajudes per a la Residència de la UIB 

- Dia 27 d’octubre. Acte de nomenament de la senyora Pilar Roca com a membre 
de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears 

- Dia 7 de novembre. Consell de Govern de la UIB 

- Dia 15 de novembre. reunió amb el DG d'Innovació i Recerca, senyor Josep Lluís 
Pons 

- Pacte social contra la violència masclista 

- Adhesió al manifest de la plataforma per la reforma del sistema de finançament 

- Signatura de l’acord de col·laboració entre UIB-OCB-Consell Social 
 

Visites i reunions del Secretari del Consell Social 

- Dia 9 de maig. Comissió de selecció de la III convocatòria d’ajuts de matrícula 
per als estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes. 

- Dia 17 de maig.  Jornada anual de secretaris de consells socials de les universi-
tats espanyoles a Madrid. 

- Dia 18 de maig. Assemblea general de la Conferència de Consells Socials a Ma-
drid. 

- Dia 24 de maig. El secretari va assistir a la inauguració de l’acte Rise High-Level 
Workshop «Ciència oberta: un marc per a l’accessibilitat, transparència i integri-
tat de la investigació científica. Nous incentius i pràctiques alineades amb els 
valors científics i les necessitats de la societat» 

- Dia 27 de juny. El secretari assisteix a l’acte de cloenda i lliurament de certificats 
del programa de la Universitat Oberta per a Majors als pobles de Mallorca de 
l’any acadèmic 2015-16. 
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- Dia 10 de novembre. Comissió Econòmica de la Conferència de Consells Socials 
a Madrid 

Petició a la Direcció General de Transports 

El Ple del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, reunit en sessió plenària el 
dia 4 de febrer, va acordar adreçar a la Direcció General de Transports la petició de re-
ducció del 50 per cent de l’abonament del bitllet del metro per als trajectes amb desti-
nació i inici a la UIB. 

La justificació d’aquesta petició seria poder reduir la presència de cotxes al campus 
universitari. Aquesta és una mesura necessària i immediata, però amb la previsió de 
poder fer un pla general de sostenibilitat. 

El dia 23 de març es va rebre resposta a la petició: el preu reduït actual ja és prou com-
petitiu en comparació amb el cost d'un viatge en cotxe particular, i per això creiem que 
la solució al problema de l'ús massiu del cotxe s'ha d'aconseguir amb l'aplicació d'al-
tres mesures. 
 
 
Projecte amb l’Oficina d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes 
 
El ple del Consell Social de la UIB, al seu pressupost aprovat el dia 4 de febrer de 2016,  
va acordar concedir a l’Oficina d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de la UIB 
la quantitat de 22.000 euros per a projectes d’igualtat. 
 
Les despeses programades són: 

— Beca de col·laboració per realitzar estudis i recerca sobre la igualtat 
— Tasca de formació de tallers educatius per als instituts de secundària. 

 
Projecte Tallers educatius per combatre els estereotips de gènere als instituts de la 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears (informe realitzat per Enric Urbano, tècnic de 

l’OIO) 

El motiu d'aquesta comunicació és actualitzar breument la informació aportada en 
l'última memòria lliurada al Consell Social al passat mes de novembre.  

En primer lloc, volem destacar la gran acollida que ha tingut l'esmentat projecte als 
centres d'educació secundària de la nostra comunitat autònoma. Actualment tenim 
programats tallers fins al proper mes de març, a més de mantenir un flux continu de 
centres interessats en les nostres activitats, la qual cosa fa presagiar que tindrem tot el 
proper curs acadèmic complet.   

Hem realitzat els tallers a totes les línies de secundària de l’IES Santanyí, i hem arribat 
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aproximadament a unes 720 persones, que conformen tot l’alumnat del centre. A més, 
en aquest institut s’han realitzat tallers conjunts amb el centre de salut i la policia local. 
Aquest mes de desembre, hem començat l’activitat a l’IES Pau Casesnoves d’Inca. Els 
tallers es realitzen també per a tot l’alumnat de secundària del centre, que està dividit 
en sis classes en cada un dels nivells d’ESO. Durant el mes de gener està previst visitar 
l’IES d’Artà, el Madina Mayurqa de Palma, el Col·legi Mata de Jonc i fer un viatge a 
Menorca, per tal de reunir-nos amb el Consell Insular i elaborar el calendari de la nostra 
activitat a l’illa, per això ja es compta amb la col·laboració de la gran majoria dels 
centres educatius de Menorca. Per al mes de febrer, tenim previst realitzar els tallers al 
centre Ramon Llull de Santa Maria del Camí, al Centre Concertat Fra Joan Ballester i a 
l’IES Arxiduc Lluís Salvador. Pel que fa al mes de març, s’està reservant per poder 
desenvolupar el projecte amb totes les garanties als centres de l’illa de Menorca que ho 
requereixin.   

D’altra banda, s’està elaborant un full de valoració que es farà arribar al centres 
educatius una vegada s’hagin desenvolupat els tallers. D’aquesta manera, els/les 
tutors/es, presents a totes les sessions amb els seus corresponents grups, podran 
traslladar-nos les mancances i fortaleses de la nostra intervenció, de manera que se’ns 
permeti millorar de cara al futur.   

Finalment, cal destacar la renovació del material que es fa servir als tallers, que també 
està tenint una gran acollida i demanda per part dels centres. Cal dir que es tracta d’un 
material inèdit elaborat en exclusiva per l’equip de l’Oficina d’Igualtat d’Oportunitats. 
Fem servir dues bases teòriques, dues projeccions, una per a l’alumnat de primer cicle, i 
l’altra per al de segon. En aquesta darrera s’introdueixen conceptes com la influència 
del gènere en l’elecció d’estudis i la violència de gènere, mentre que en la de primer es 
fa especial èmfasi en els estereotips de gènere. A continuació del contingut teòric 
exposam una sèrie d’imatges sobre estereotips (també diferents segons el nivell), que 
l’alumnat comenta en veu alta, afavorint el diàleg i el respecte entre els/les 
companys/es de l’aula. Seguidament, es projecta la imatge de dos extraterrestres que 
no tenen cap coneixement de com són els homes i les dones al nostre planeta. Els i les 
alumnes aporten, un per un, una paraula per definir-los. Habitualment, en aquesta 
activitat solen reproduir-se molts d’estereotips, aspecte que genera abundant diàleg i 
interacció a l’aula.  

A més, s’han elaborat dos jocs per fer a l’aula. Es tracta de dues activitats interactives. 
En la primera es reparteixen unes targetes de cartolina elaborades per l’equip de l’OIO i 
es projecta un seguit d’afirmacions entorn dels mites de l’amor romàntic i les 
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expressions de violència dins la parella. Els i les alumnes, individualment, aixequen una 
determinada targeta si la consideren més o menys una expressió de violència o control 
(tenen una targeta de color verd, una de taronja i una de vermella); el resultat visual a 
l’aula és molt interessant. L’altra activitat consisteix a repartir un seguit de fitxes que 
contenen diferents paraules, com per exemple respecte, gelosia, confiança, crits... Per 
parelles, i davant dues capses, en una col·locaran aquelles coses que consideren 
imprescindibles en una relació de parella, i en l’altra, aquelles situacions que creuen que 
no han de ser presents a cap relació. La dinàmica acaba amb la capsa de l’amor 
pràcticament buida, i amb la reflexió que, per estimar, només fan falta quatre pilars 
bàsics: respecte, amistat, amor i confiança.  

Per tal de tenir la major quantitat de recursos disponibles a totes les dinàmiques, en 
cada un dels tallers es porta un total de vuit vídeos entre un i quatre minuts. D’aquesta 
manera, i juntament amb la resta de material, els tallers es constitueixen com una 
activitat molt canviat que varia en funció de la interactivitat del grup, les seves 
reflexions i els seus interessos, etc.   

 

Convenis de col·laboració entre el Consell Social i diferents institucions 

Ja s’ha signat un conveni de col·laboració amb l’Obra Cultural Balear, i estam en procés 
de finalitzar els tràmits per signar un conveni l’Estudi General Lul·lià. 
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ANNEX 1. Pressupost del Consell Social per l’any 2016 

INGRESSOS 

UIB 78.927,20 euros 

Romanents 2015 35.000,00 euros 

Disposicions pendents 2015 6.209,54 euros 

 
Total pressupost d’ingressos                                      120.136,74 euros 

 

DESPESES 

Despeses de personal 

- Retribucions 

Presidenta: 13.948,90 euros 

Secretari: 5.601,78 euros 

Total despeses de personal 19.550,68 euros 

 

Despeses en béns corrents i de serveis 

- Material d'oficina 

Ordinari no inventariable 300,00 euros 

Material informàtic 100,00 euros 

Total material d’oficina 400,00 euros 
 

- Atencions protocol·làries 100,00 euros 

- Dietes:  

Dietes dels plens 8.000,00 euros 
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Dietes de la Comissió Econòmica 1.000,00 euros 

Dietes de la Comissió de Relacions amb la  Societat 3.000,00 euros 

Dietes de la Comissió Acadèmica 2.000,00 euros 

Dietes de la Comissió Permanent  2.500,00 euros 

Dietes de les reunions a òrgans en representació 

del Consell Social 3.000,00 euros 

Total dietes d’assistència 19.500,00 euros 

 

- Locomoció: 

Transport dels membres de Menorca i Eivissa 2.000,00 euros 

Transport per assistència a jornades, Conferència 

de Consells Socials, G9, etc. 2.000,00 euros 

Total locomoció 4.000,00 euros 

 

- Manutenció: 

Allotjament i manutenció per assistència a jornades, 

Conferència de Consells Socials, G9, 
viatges institucionals, etc. 1.000,00 euros 

Total manutenció 1.000,00 euros 

 

- Inscripcions a congressos: inscripció a jornades, 

Conferència de Consells Socials 400,00 euros 

Total inscripcions 400,00 euros 
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- Premis d’investigació, curs 2015-16 6.400,00 euros 

- Quota d’afiliació a la Conferència de Consells Socials 3.000,00 euros 

Total en béns corrents i de serveis 34.800,00euros 

 

Altres despeses 

- Auditoria financera de la UIB i la FUEIB any 2015 17.545,00 euros 

- Previsió d'auditoria financera UIB i FUEIB any 2016 20.000,00 euros 

- Despeses pendents 2015 1.089,37 euros 

Total altres despeses 38.634,37euros 

 

Projectes 

- Oficina d’Igualtat (OIO) 22.000,00 euros 

- Altres projectes 5.151,69 euros 

Total projectes 27.151,69 euros 

 

Total pressupost de despeses 120.136,74 euros 
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ANNEX 2. Pla de feina del Consell Social en els propers quatre anys de mandat 
 
Els tres objectius principals són: 
 
-   El propòsit primordial és que, en acabar el mandat, el Consell Social sigui més 
conegut i tingui més influència tant a la Universitat com a la societat, l'única manera 
de poder fer efectives les seves funcions. 
 
- Insistir en la promoció i l'aplicació de polítiques decidides de sostenibilitat. 
 
- Treballar el tema de beques. 
 
Les accions per arribar a aquests objectius estan dividides en una part externa i una 
d'interna, referida al mateix Consell Social. 
 
Accions externes: 
 
1.  Acostar materialment i intel·lectualment la UIB a la societat. 
- primer contacte amb diferents organismes. 
- reunions amb els vicerectors, degans, directors de departament, instituts de recerca…, 
per saber què demanen al Consell Social i explicar-los les nostres primeres propostes. 
 
2. La segona acció va destinada a fer efectiu el compromís amb el feminisme. 
 a. Introduir la perspectiva de gènere al pressupost de la UIB. 
 
 b. Augmentar la presència de la UIB a secundària i batxillerat, i augmentar el 
nombre de dones que estudien carreres científiques 
 
 c. Investigar com es pot reduir la desigualtat en l'accés de la dona al més alt 
nivell de la docència o la recerca. 
 
3. Creació d’unes beques en col·laboració amb el teixit empresarial. 
    
4. Insistir en la promoció i l'aplicació de polítiques decidides de sostenibilitat. Proposta  
a la Direcció General de Transport a través de la Conselleria del Territori, Energia i 
Mobilitat d'un pla pilot de reducció dràstica dels preus del transport públic per anar a 
la UIB, doblar les freqüències i avaluar el resultat. 
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Accions internes: 
 
Tres  propostes: 
 
a) El Consell Social ha de conèixer la Universitat. Organitzar visites a distints 
departaments o instituts de la UIB. 
 
b) Augmentar la presència de la UIB a la part urbana de Palma. Aquí tenim dues 
propostes: 
 
 1. Traslladar el Consell Social al casal de Can Oleo. 
 2. Arribar a un bon enteniment amb l'Estudi General Lul·lià perquè es pugui 
establir una col·laboració mutua. 
 
c) Augmentar la representativitat social del Consell Social. 
Revisar-ne la composició. 
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ANNEX 3. Al·legacions sobre el Decret de complements retributius del personal 
docent i investigador de la UIB. 

El passat dia 16 de març rebérem la comunicació sobre l’esborrany del Decret pel qual 
es regularan els complements retributius addicionals del personal docent i investigador 
de la UIB. És per això que, consultada la Comissió Acadèmica del Consell Social de la 
UIB, voldríem fer-hi les al·legacions següents: 

1. S'ha de tenir cura del llenguatge, perquè, malgrat que és correcte el plural mas-
culí com a genèric, és necessari reflectir la presència de dones en la mesura que 
sigui possible, especialment si ens referim a persones físiques. La LO 3/2007, 
l’article 14, apartat 11, considera un criteri general d'actuació dels poders públics 
la implantació d'un llenguatge no sexista a l'àmbit administratiu. Als articles 6, 
7 i 12 hi ha alternatives per evitar la discriminació implícita a través d'un genèric 
que inclogui els dos sexes. 

2. A l'article 6 s'hauria de preveure la possibilitat d'una excepció en cas de tenir 
reducció de jornada per conciliació de vida familiar i laboral. 

3. A l'article 7 s'hauria d'incorporar un paràgraf per computar el terminis que hi fi-
guren, atenent situacions de maternitat/paternitat, càrrec de dependents i 
malaltia; és a dir, en computar els terminis de dos, sis i dotze anys, s'haurien de 
descomptar els períodes corresponents a les situacions anteriors. Pot servir d'e-
xemple l'actual redacció de la DT 4a de l'ACORD NORMATIU del dia 30 de gener 

de 2013 pel qual es modifica l’Acord normatiu 8879/2008, de 19 de desembre, pel 

qual s’aprova el document que regula el còmput de l’activitat docent del professo-

rat de la Universitat de les Illes Balears. També significaria complir el que diu 
l'art. 51.b) de la LO 3/2007, sobre criteris d’actuació de les administracions pú-
bliques. 

4. A l'article 12, s'ha d'incorporar el criteri de la paritat en la composició de la Co-
missió d'Avaluació. És un criteri que també està previst a la repetida LO 3/2007, 
art. 51.d). 
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ANNEX 4. Pressupost del Consell Social per l’any 2017 

 

INGRESSOS 

UIB 98.927,20 €  

Disposicions pendents 2016 34.000,00 € 

Total pressupost ingressos 132.927,20 € 

 

DESPESES 

Despeses de Personal 

-Retribucions 

Presidenta: 14.088,36 € 

Secretari: 5.657,64 € 

Total despeses de personal 19.746,00€ 

 

Despeses en béns corrents i de serveis 

-Material d'oficina 

Ordinari no inventariable 300,00 € 

Material informàtic 100,00 € 

Total material d’oficina 400,00 € 
 

-Atencions protocol·làries 100,00 € 

-Dietes  

Dietes plens 8.000,00 € 

Dietes comissions econòmiques  1.000,00 € 
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Dietes comissions relacions societat  2.000,00 € 

Dietes comissions acadèmiques  1.000,00 € 

Dietes comissions permanents  3.000,00 € 

Dietes reunions a òrgans en representació  

del Consell Social 3.000,00 € 

Total dietes d’assistència 18.000,00 € 

 

- Locomoció: 

Transport membres Menorca i Eivissa 2.000,00 € 

Transport per assistència a: Jornades Conferencia 

Consejos Sociales, G9, etc. 1.000,00 € 

Total locomoció 3.000,00 € 

 

- Manutenció: 

Allotjament i manutenció per assistència a Jornades  

Conferencia de Consejos Sociales, Consells Socials G9 

viatges institucionals, etc 1.000,00 € 

Total manutenció 1.000,00 € 

 

- Inscripcions congressos: Inscripció Jornades  

Conferencia de Consejos Sociales 400,00 € 

Total inscripcions 400,00 € 
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- Premis d’investigació, curs 2016-17 6.800,00 € 

- Quota d’afiliació Conferencia de Consejos Sociales 3.000,00 € 

Total en béns corrents i de serveis 32.700,00€ 

 

Altres despeses 

- Previsió auditoria financera UIB i FUEIB any 2016 20.000,00 € 

- Previsió auditoria financera UIB i FUEIB any 2017 27.000,00 € 

Total altres despeses 47.000,00 € 

 

Projectes 

- Oficina d’Igualtat 5.000,00 € 

- Beques  20.000,00 € 

- Altres projectes i convocatòries 8.481,20 € 

Total projectes  33.481,20 € 

 

Total pressupost d’ingressos 132.927,20 € 
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ANNEX 5. Queixes o peticions freqüents i comunes a molts de departaments 
 
A. En relació amb la UIB 
 
Queixes: 
1. Professorat: 
— Massa professors associats. 
— Problemes amb la contractació. (Dificultats per contractar persones de fora. També 
es critica l'endogàmia, perquè els criteris de contractació de titulars i catedràtics 
premien l’antiguitat i no l’excel·lència.) 
2. Falta d'informació i transparència pel que fa al repartiment dels fons de pràctiques. 
 
Peticions: 

1. Necessitat d'implementar la comptabilitat analítica. Necessitat de saber el cost 
per alumne. 

2. Necessitat de més connexió amb secundària. Cerca de més estudiants per a 
segons quines carreres, captació de més dones per a les tecnologies... 

 
B. En relació amb el Govern / la societat 
 
Queixa: Insensibilitat social cap al coneixement i l'educació. 
 
Peticions: 

1. Més inversió per estudiant. 
2. Més inversió en recerca i més diversa. 

 
Consell Social de la UIB 
 
Al Consell Social hem arribat, entre d'altres, a aquestes conclusions i, per tant, fem 
també una sèrie de peticions. 
 
Conclusions: 
1. Situacions de desigualtat segons el tipus d'estudi i el nombre d'alumnes. 
2. Hi ha un desequilibri entre la valoració de la docència i de la recerca. 
3. Preocupació per un futur proper quant a la plantilla de professorat. 
 
Peticions a la UIB: 
— Vetllar per l’equitat dins la UIB. 
— Necessitat ineludible de posar en marxa la comptabilitat analítica. 
— Professorat: fer un estudi sobre les jubilacions previstes en set o vuit anys. 
Massa professors associats, de tal manera que aquesta figura s'ha desvirtuat. 
— Transparència amb els fons destinats a pràctiques. 
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Peticions al Govern: 
— Més inversió en investigació, desenvolupament i innovació. Mes pluralitat envers 
àrees de coneixement. 
— Millorar progressivament les condicions laborals del professorat associat de la UIB, 
amb la valoració de l’antiguitat i de la condició de doctors/es com a complements 
salarials. 

 
 

 

 




