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Memòria del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, 
any acadèmic 2017-18 

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, la qual és concebuda 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 exclusiu 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 se n’aprova el 
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 dels fets i acords més significatius duts a terme durant el curs 
2017-18. 
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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 
Sra. Antònia Paniza Fullana, Secretària General de la UIB 
Sra. Antònia Fullana Puigserver, Gerent de la UIB 
 

En representació del Consell de Govern de la UIB 
Sr. José Aurelio Castro Ocón, en representació del PDI (fins al 20 de març de 
2018) 
Sr. Miquel Bennàsar Veny, en representació del PDI (a partir del 21 de març de 
2018) 
Sra. Deborah de Oliveira Xavier, en representació de l’alumnat (fins al 19 de 
desembre de 2017) 
Sr. Joan Costa Valls, en representació de l’alumnat (a partir del 20 de desembre 
de 2017) 
Sr. Domènec Garcies Gomila, en representació del PAS 
 

En representació del Govern de les Illes Balears 
Sra. Francesca Mas Busquets, presidenta del Consell Social 
Sr. Joan March Noguera, secretari del Consell Social 
 

En representació del Parlament de les Illes Balears 
Sr. Daniel Bachiller Pérez  
Sr. Román Piña Homs  
Sra. María José Varela Pozo (a partir del 22 d’octubre de 2017) 

 
En representació del Consell de Mallorca 

Sr. Joan Llobera Cànaves  
 

En representació del Consell de Menorca 
Sra. Josefina Salord Ripoll 

 
En representació del Consell Insular d’Eivissa 

Sr. Joan Roselló Moya  
 

En representació del Consell Insular de Formentera 
Sra. Kathrine Susan Wenham Cocks  
 



www.uib.cat 

 

 

  

3 

En representació de les organitzacions sindicals amb més 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 
 

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. Alfonso Rojo Serrano  
 

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

Sra. Maria Magdalena Pons-Quintana Pallicer 
 
En representació de l’Ajuntament de Palma 

Sra. Maria Isabel González Carrasco  

 

2.2. Composició de les comissions 

Membres de la comissió permanent 

Sra. Francesca Mas Busquets, presidenta 
Sr. Joan March Noguera, secretari 
Sr. Llorenç Huguet Rotger, Rector 
Sra. Antònia Paniza Fullana, Secretària General de la UIB 
Sra. Josefina Salord Ripoll 
Sr. Daniel Bachiller Pérez 

 
Membres de la comissió econòmica 

Sra. Francesca Mas Busquets, presidenta 
Sr. Joan March Noguera, secretari 
Sra. Antònia Fullana Puigserver 
Sr. Gabriel Caldentey Ramos 
Sra. Maria Magdalena Pons-Quintana Pallicer 
Sr. Alfonso Rojo Serrano 
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Membres de la comissió acadèmica 
Sra. Francesca Mas Busquets, presidenta 
Sr. Joan March Noguera, secretari 
Sra. Antònia Paniza Fullana 
Sr. Sebastián Lora Sánchez 
Sr. Gabriel Caldentey Ramos 
Sr. Domènec Garcies Gomila 
Sra. Josefina Salord Ripoll 
Sr. Joan Llobera Cànaves 
Sr. Joan Roselló Moya 
Sr. Daniel Bachiller Pérez 
Sra. Maria Isabel González Carrasco 
Sra. Kathrine Susan Wenham Cocks 

 
Membres de la comissió de relacions amb la societat 

Sra. Francesca Mas Busquets, presidenta 
Sr. Joan March Noguera, secretari 
Sra. Antònia Paniza Fullana 
Sr. Sebastián Lora Sánchez 
Sra. Eva Cerdeiriña Outeiral 
Sra. Carme Planas Palou 
Sra. Maria Isabel González Carrasco 
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3. Memòria de les activitats del Consell Social de la Universitat de les Illes 
Balears, any acadèmic 2017-18 

3.1. Principals acords de les sessions del ple del Consell Social durant l’any 
acadèmic 2017-18 

Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 25 d’octubre de 2017 

 Aprovació de l'augment de càrrega docent del personal docent i investigador 
de la UIB per al curs 2017-18. 

 Aprovació de la memòria del Consell Social del curs 2016-17. 

 Aprovació de l’adhesió del Consell Social al Dia de Francesc de Borja Moll. 

 

Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 15 de novembre de 2017 

 Aprovació de complements retributius i de l’augment de càrrega docent del 
personal docent i investigador de la UIB. 

 Aprovació de la desinversió en l’entitat Meteoclim Services, SL. 

 Aprovació del Comunicat sobre la situació de Catalunya. 

 

Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 20 de desembre de 2017 

 Aprovació del pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 2018. 

 Aprovació del pressupost del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears 
per a l’any 2018. 

 Aprovació de la proposta dels complements retributius addicionals del profes-
sorat. 

 Aprovació d’uns complements retributius addicionals del personal docent i in-
vestigador de la UIB de Campus Extens. 

 Aprovació de la convocatòria de complements retributius addicionals del per-
sonal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears, de conformitat 
amb les previsions del Decret 7/2017, de 10 de febrer. 

 Aprovació de la memòria del Consell Social del curs 2016-17. 
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Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 27 de març de 2018 

En aquesta sessió es va comptar amb la presència del director general de Política 
Universitària i Ensenyament Superior, el senyor Juan José Montaño, per parlar del 
tema del finançament de la UIB. 

 Aprovació de la creació d’una comissió per encarregar un estudi sobre les cau-
ses per les quals no augmenta el nombre d’alumnat a la UIB. 

 Aprovació de complements retributius de Campus Extens - illes. 

 Estudi de l’informe del Departament de Dret Públic sobre els complements re-
tributius. 

 Aprovació d’ajudes econòmiques a la Institució Francesc de Borja Moll, al 
PORT-UIB i al Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de la UIB. 

 

Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 3 de juliol de 2018 

En aquesta sessió es va comptar amb la presència de la Síndica de Greuges de la UIB, 
la doctora Maria Antònia Manassero, que va presentar la memòria de la sindicatura. 

 Informe d’auditoria financera i de compliment. Aprovació, si escau, de la liqui-
dació dels comptes anuals de la UIB i de la FUEIB de l’any 2017. 

 Aprovació del nou concurs d’auditoria financera i de compliment de la UIB i la 
FUEIB de l’exercici 2018. 

 Aprovació de complements retributius del personal docent de la UIB del pro-
jecte Campus Digital. 

 Ratificació de l’acord de la comissió permanent del Consell Social de la distri-
bució de beques de col·laboració del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports per 
al curs 2018-19. 

 Aprovació de la convocatòria de la tretzena edició, curs 2018-19. 

 Aprovació de la convocatòria dels Premis als Treballs de Fi de Grau del curs 
2017-18. 

 

Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 26 de juliol de 2018 

En aquesta sessió es va comptar amb la presència del doctor Antoni Martínez 
Taberner, que va presentar el Manifest Tramuntana, de l’Associació Tramuntana XXI. 



www.uib.cat 

 

 

  

7 

 Aprovació de l’informe favorable d’implantació dels estudis de grau de Direcció 
Hotelera. 

 Aprovació de l’informe favorable d’implantació dels estudis de Màster Univer-
sitari en Sistemes Intel·ligents. 

 Aprovació de despeses pluriennals per construir l’edifici interdepartamental. 

 Aprovació de l’endeutament, de conformitat amb l’article 157 dels Estatuts de 
la UIB, per finançar el projecte i construir l’edifici interdepartamental. 

 Aprovació dels complements retributius del personal docent i investigador de 
la UIB. 

 Aprovació de l’adhesió del Consell Social al Manifest Tramuntana. 

 

3.2. Principals acords de les sessions de les comissions del Consell Social durant 
l’any acadèmic 2016-17 

Comissió permanent del Consell Social 

Sessió extraordinària de la comissió permanent del dia 29 de juny de 2018 

 Aprovació de la distribució de les beques de col·laboració del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esports per al curs 2018-19. 

 

Comissió econòmica del Consell Social 

Sessió ordinària de la comissió econòmica del dia 15 de novembre de 2017 

 Informació sobre el pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a 
l’any 2018. 

 

Sessió ordinària de la comissió econòmica del dia 27 de juny de 2018 

 Revisió de l’auditoria financera de la UIB i de la FUEIB de l’any 2017. 

 

Comissió per a l’estudi de les causes de la manca d’alumnes a la UIB 

Davant la preocupació dels membres d’aquest consell, en el ple del Consell Social del 
dia 27 de març de 2018 es va aprovar crear una comissió que faci un estudi per 
analitzar les causes per les quals no augmenta el nombre d’alumnes a la UIB. Per part 
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del Consell Social, formen part d’aquesta comissió el senyor Joan March Noguera, el 
senyor Sebastián Lora Sánchez i el senyor Domènec Garcies Gomila. 

La comissió es va reunir per primera vegada el dia 29 de maig de 2018, i es varen 
crear les bases i els procediments que es duran a terme per fer efectiu aquest estudi. 
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4. Activitats del Consell Social 

Premis d’investigació per a alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau 
superior convocats pel Consell Social 

El dia 2 de juliol de 2018, a les 18.30 hores, a la sala d’actes de Ca n’Oleo, tingué lloc 
l’acte de lliurament dels guardons de la dotzena edició dels premis d’investigació per 
a alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau superior. 

A aquesta edició, s’hi varen presentar vint treballs, divuit dels quals són d’alumnes de 
l’illa de Mallorca i dos de l’illa de Menorca. Se n’han premiat sis, quatre dels quals a 
les categories individuals i dos a les categories col·lectives, amb un resultat de nou 
alumes i sis professors/es premiats/des. 

Els treballs guanyadors foren 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: Felanitx durant la Primera República (1873) 
Autor: Miquel Maimó Vidal 
Professor responsable del treball: Rafel Puigserver Pou 
Centre educatiu: IES Felanitx 
 
Treball: Análisis de los hallazgos arqueológicos del urbanismo romano en la ciudad de 
Palma, en comparación con las indicaciones de Vitruvio. ¿En qué medida el trazado 
urbano de la Palma romana, según las hipótesis de Penya, Rosselló, Moranta y 
García-Delgado, se ajusta al modelo ideal de ciudad planteada por Vitruvio? 
Autora: Tanit Planells Inglada 
Professora responsable del treball: María José Valle Fernández 
Centre educatiu: IES Son Pacs 

 
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: El coche eléctrico. ¿Presente o futuro? 
Autor: Francesc Antich Navarro 
Professor responsable del treball: Emili Mójer Pelluch 
Centre educatiu: IES Arxiduc Lluís Salvador 

 
Treball: L’Alzheimer. Evolució i protocol de seguiment 
Autora: Yesica Yarhui Villarroel 
Professora responsable del treball: Antònia Alonso Balaguer 
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Centre educatiu: IES Arxiduc Lluís Salvador 
 
Categoria 3. Treballs col·lectius relacionats amb les arts, humanitats, ciències socials o 
ciències jurídiques. En aquesta categoria, s’ha concedit un premi. El treball premiat és 
el següent: 
 

Treball: Lloc s’Almudaina. Estudi d’una casa rural menorquina 
Autores: Marta Bosch Peon i Núria Moll Goulter 
Professor responsable del treball: Santiago Cardona Pons 
Centre educatiu: IES Maria Àngels Cardona 

 
Categoria 4. Treballs col·lectius relacionats amb les ciències, ciències de la salut 
enginyeria i arquitectura. En aquesta categoria, s’ha concedit un premi. El treball 
premiat és el següent: 
 

Treball: Conduciendo al futuro. Integración de coches autónomos y coches convencionales en 
una red de carreteras inteligentes 
Autors: Laia Alarcón Cantó, Adrián Matas Lobo i Martin Mitrovski Delov 
Professor responsable del treball: Marco Antonio Alarcón Zamora 
Centre educatiu: IES S’Arenal 

 
Tot l’alumnat premiat ha guanyat una matrícula gratuïta del primer curs complet de 
qualsevol titulació oficial de la UIB i l’estada gratuïta durant el primer mes del curs a 
la Residència d’Estudiants de la UIB, o, en cas de no tenir previst de viure-hi, 
l’abonament anual a les instal·lacions esportives de CampusEsport. 
 
Cada professor/a responsable del treball o dels treballs guanyadors rebrà un val de 
300 euros per cada treball premiat per adquirir llibres, música, material informàtic o 
educatiu. 
 
El jurat estava format pels membres que s’indiquen a continuació, amb referència a 
les institucions que representen. 
 
En representació del Consell Social de la UIB 
Sr. Joan March Noguera (president del jurat dels premis)  
Sra. Kathrine Susan Wenham Cocks (secretària del jurat dels premis)  
 
En representació de la UIB 
Sr. Antoni Aguiló Pons  
Sra. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez  
 
En representació del professorat de batxillerat i de cicles formatius de grau superior de 
centres educatius de les Illes Balears, designats per la Conselleria d’Educació i 
Universitat del Govern de les Illes Balears 
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Sra. Maria Loreto Herrero Imbert  
Sr. Miguel Ángel Peñalver García 
Sra. Irene García Sureda 
Sra. Cristina Fontcuberta Molinas 
 

 

La senyora Francesca Mas Busquets (presidenta del Consell Social), el senyor Llorenç Huguet (Rector de 
la UIB), el senyor Juan José Montaño (director general de Política Universitària i Educació Superior), el 
senyor Joan March (president del jurat dels premis), i la senyora Rosa Isabel Rodríguez (vicerectora 
d’Alumnes de la UIB), amb l’alumnat premiat aquesta edició. 

 

Les autoritats amb l’alumnat i els professors tutors premiats. 
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Premis als Treballs de Fi de Grau de la UIB convocats pel Consell Social 

El dimarts 5 de desembre de 2017, a les 10 hores, a la sala d’actes de Son Lledó 
(campus universitari), s’atorgaren els guardons de la primera edició dels Premis als 
Treballs de Fi de Grau de la UIB.  

Aquests premis tenen com a objectiu el reconeixement acadèmic de la fi dels estudis 
de grau, donar valor a la superació de les dificultats personals i econòmiques a través 
dels estudis universitaris, i incentivar la continuació de la vida acadèmica a la UIB. 

L’alumnat premiat ha estat objecte de dues distincions. La primera consisteix en el 
fet que l'obtenció del premi al TFG es faci constar a l'expedient acadèmic de grau 
dels guanyadors. La segona part del premi, de tipus econòmic, serà de 1.500 euros 
en efectiu (subjectes a les retencions fiscals vigents), per sufragar el cost de la 
matriculació del primer any d'un màster universitari oficial, d'un altre grau oficial o 
d’un títol propi de postgrau, tots de la UIB. 

El jurat ha estat format per les persones que s’indiquen a continuació, amb referència 
a les institucions que representen: 

En representació del Consell Social de la UIB 

 Sra. Francesca Mas Busquets, presidenta del Consell Social de la UIB. 
 Dra. Antònia Paniza Fullana, Secretària General de la UIB i membre del Consell 

Social, en substitució del senyor Joan March Noguera. 
 

En representació de la UIB 

 Dr. Juan Frau Munar, vicerector de Docència i catedràtic d’universitat de l’àrea 
de coneixement de Química Física del Departament de Química. 

 Dra. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez, vicerectora d’Estudiants i professora 
titular d’universitat de l’àrea de coneixement de Psicologia Evolutiva i de 
l’Educació del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació. 

 

S’hi presentaren quaranta-cinc sol·licituds, distribuïdes de la manera següent: 

 Escola Politècnica Superior: cinc sol·licituds 
 Facultat de Ciències: vuit sol·licituds 
 Facultat de Dret: cinc sol·licituds 
 Facultat d’Educació: dotze sol·licituds 
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 Facultat de Filosofia i Lletres: vuit sol·licituds 
 Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia: quatre sol·licituds 
 Facultat de Psicologia: una sol·licitud 
 Proposades per la USIB (Universitat Solidària Illes Balears): dues sol·licituds 

 

No es presentaren sol·licituds de la Facultat d’Economia i Empresa ni de la Facultat de 
Turisme, i el jurat acordà distribuir els dos premis deserts entre les altres facultats. Els 
premiats foren els següents: 

Premi al Treball de Fi de Grau de l’Escola Politècnica Superior 

Nom: Jordi Penalva Vadell 
TFG: Introducció a la geometria tropical 
Estudis realitzats: grau de Matemàtiques 
Valoració: 1,938 punts 

 

Premi al Treball de Fi de Grau de la Facultat de Ciències. Es concediren dos premis, 
que foren els següents: 

Nom: Catalina Maria Mascaró Bestard 
TFG: Estudio del mecanismo de acción del ácido 2-hidroxi-docosahexaenoico a 
través de su interacción con receptores celulares 
Estudis realitzats: grau de Bioquímica 
Valoració: 1,897 punts 
 

Nom: Pedro Castillo Pretel 
TFG: Efectos de la normalización de la dieta antes de la gestación en ratas obesas 
por dieta de cafetería sobre la descendencia. Estudio centrado en los efectos sobre la 
capacidad termogénica de las crías y su capacidad de respuesta a una dieta 
obesogénica en edad adulta 
Estudis realitzats: grau de Biologia 
Valoració: 1,897 punts 
 

Premi al Treball de Fi de Grau de la Facultat de Dret 

Nom: Manuel Núñez Jiménez 
TFG: Análisis de la declaración del coimputado en el proceso penal como prueba 
intrínsecamente sospechosa 
Estudis realitzats: grau de Dret 
Valoració: 1,753 punts 
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Premi al Treball de Fi de Grau de la Facultat d’Educació. Es concediren dos premis, 
que foren els següents: 

Nom: Beatriu Company Virgili 
TFG: Elements que afecten i condicionen la cultura d’una comunitat professional 
que fa front a la sostenibilitat d’un projecte de millora: estratègies i recursos per 
crear una cultura de cooperació i organització 
Estudis realitzats: grau d’Educació Infantil 
Valoració: 1,961 punts 

 

Nom: Aina Rosa González San Juan 
TFG: Les proves de selecció de l’alumnat, una proposta per accedir al grau d’Educació 
Primària de la UIB 
Estudis realitzats: grau d’Educació Primària 
Valoració: 1,952 punts 

 

Premi al Treball de Fi de Grau de la Facultat de Filosofia i Lletres 

Nom: Paula García González 
TFG: L’artesania de les relacions. Els factors explicatius de l’èxit de la mediació 
Estudis realitzats: grau de Treball Social 
Valoració: 1,817 punts 

 

Premi al Treball de Fi de Grau de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia 

Nom: Camelia Viviana López Deflory 
TFG: Identidades profesionales y práctica colaborativa interprofessional en salud. 
¿Guerras territoriales? 
Estudis realitzats: grau d’Infermeria 
Valoració: 2,005 punts 

 

Premi al Treball de Fi de Grau de la Facultat de Psicologia 

Nom: Erick Gustavo Chuquichambi Apaza 
TFG: Estudio implícito bifactorial de la preferencia por la curvatura y por la 
simetría en una tarea de compatibilidad afectiva E-R 
Estudis realitzats: grau de Psicologia 
Valoració: 1,746 punts 
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Premi al Treball de Fi de Grau proposat per la USIB 

Nom: Maria del Mar Navarro Reguillo 
Estudis realitzats: grau de Treball Social 
TFG: Percepción de los ciudadanos sobre los Servicios Sociales Comunitarios en el 
municipio de Inca 
Estudis realitzats: grau de Treball Social 
Valoració: 0,779 punts 

 
Premi al Treball de Fi de Grau que afavoreix la sensibilització i la recerca sobre la 
perspectiva de gènere i/o sostenibilitat mediambiental 

Nom: Neus Ribot Ferriol 
TFG: Language and Gender in American Presidential Debates: Hillary Clinton vs. 
Donald Trump 
Estudis realitzats: grau d’Estudis Anglesos 
Valoració: 1,607 punts 

 

 

La senyora Francesca Mas Busquets (presidenta del Consell Social), el senyor Juan Frau (vicerector de 
Docència de la UIB), el senyor Juan José Montaño (director general de Política Universitària i Educació 
Superior), la senyora Antònia Paniza (Secretària General de la UIB), amb l’alumnat premiat en aquesta 
edició. 
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La mesa de presidència durant l’acte. La senyora Francesca Mas Busquets (presidenta del Consell 
Social), el senyor Juan Frau (vicerector de Docència de la UIB), el senyor Juan José Montaño (director 
general de Política Universitària i Educació Superior), la senyora Antònia Paniza (Secretària General de 
la UIB). 

 

Alumnat premiat i assistent a l’acte. 
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Representació del Consell Social al Consell de Govern de la UIB 

Durant el curs 2017-18, els membres del Consell Social que han representat aquest 
òrgan al Consell de Govern de la UIB han estat la senyora Francesca Mas Busquets 
(presidenta), el senyor Joan March Noguera (secretari) i el senyor Sebastián Lora Sán-
chez. Aquestes persones han assistit a les reunions dels dies següents: 

 26 de setembre de 2017 
 7 de novembre de 2017 
 20 de desembre de 2017 
 21 de març de 2018 
 10 de maig de 2018 
 24 de juliol de 2018 

 

 

Representació del Consell Social al Consell de Direcció de l’Agència de Qualitat 
Universitària (AQUIB) 

Durant el curs 2017-18, els membres del Consell Social que han representat aquest 
òrgan al Consell de Direcció de l’AQUIB han estat la senyora Francesca Mas Busquets 
(presidenta) i el senyor Joan Llobera Cànaves. Aquestes persones han assistit a les 
reunions dels dies següents: 

 2 de novembre de 2017 
 30 de novembre de 2017 
 15 de desembre de 2017 
 16 de febrer de 2018 
 23 de març de 2018 
 13 de juliol de 2018 

 

 

Representació del Consell Social al Patronat de la Fundació Universitat-Empresa 
de les Illes Balears (FUEIB) 

Durant el curs 2017-18, la presidenta, com a membre nat, ha representat el Consell 
Social al Patronat de la FUEIB, i ha assistit a les reunions següents: 

 14 de desembre de 2017 
 28 de juny de 2018 
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Comissió sobre Integritat Acadèmica de la Universitat de les Illes Balears 

El dia 3 d'octubre de 2017 es va crear la Comissió sobre Integritat Acadèmica de la 
Universitat de les Illes Balears, per acord executiu del Consell de Direcció de la UIB, 
amb la participació del Consell Social. 

La Comissió sobre Integritat Acadèmica té com a objectiu elaborar, tan aviat com si-
gui possible, un pla de foment de la integritat acadèmica, basat, entre d’altres, en el 
Codi de Conducta Europeu per a la Integritat de la Recerca. 

El Consell Social hi està representat amb la presidenta i dues persones designades per 
aquest consell, que són el senyor Joan Roselló Moya (membre del Consell Social) i la 
senyora Teresa Ferrer Hurtado (professora de Filosofia a secundària). 

Durant el curs 2017-18, aquesta comissió es va reunir els dies següents: 

 27 d’octubre de 2017 
 11 de maig de 2018 

 

 

Comissió dels estudis propis de la UIB 

La comissió dels estudis propis de la UIB és l’òrgan assessor sobre la regulació dels 
ensenyaments propis que s’acrediten mitjançant un títol propi de la Universitat de les 
Illes Balears. Així doncs, dona suport als proponents en el disseny de les propostes 
d’ensenyaments regulats, i elabora els protocols i models per confeccionar la memòria 
inicial justificativa de la sol·licitud i la memòria final acadèmica i econòmica, així com 
qualsevol altre document que sigui pertinent. 

Els títols propis de la UIB estan gestionats per la Fundació Universitat-Empresa de les 
Illes Balears i per aquesta comissió, i el Consell Social hi és representat per la 
presidenta, la qual ha delegat la seva assistència en el secretari, senyor Joan March 
Noguera. 

El curs 2017-18, el representant del Consell Social a aquesta comissió ha assistit a les 
reunions següents: 

 30 de novembre de 2017 

 22 de març de 2018 

 21 de maig de 2018 

 26 de juliol de 2018 
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Jornades Jo també Puc Fer-ho: Nines i ciència 

El dia 1 de desembre de 2017 tingueren lloc les jornades Jo també Puc Fer-ho: Nines i 
ciència, de la UIB, amb la intenció de fomentar l’estudi de les carreres universitàries de 
ciències entre les dones.  

L’acte fou organitzat conjuntament per l’Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre 
Dones i Homes, el Consell Social i el Programa d'Orientació i Transició a la Universitat 
(POTU), i hi assistiren 227 nines de Mallorca i 26 d'Eivissa.  

El Consell Social hi va col·laborar amb una aportació econòmica de mil euros. 

 

 

Imatges de les jornades 

 

http://oficinaigualtat.uib.cat/
http://www.uib.cat/lauib/Organs-de-govern/Consell-Social/
http://seras.uib.cat/potu/
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Imatges de les jornades 

 

 

 

Imatges de les jornades 
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Cicle de conferències Dones que Inspiren 

Cicle de conferències organitzades, conjuntament, per l’Institut Balear de la Dona, el 
Consell Social i el Vicerectorat de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus 
Universitàries (Servei d’Activitats Culturals) de la UIB. 

La realitat contemporània requereix una reflexió complexa, un pensament contrastat 
des de múltiples vessants. Per aquest motiu, es va pensar crear aquestes jornades, 
protagonitzades per dones que, amb la seva tasca diària en diversos àmbits científics 
o humanístics, escriuen part de la història i conviden a reflexionar sobre la societat, els 
canvis culturals, l’ètica científica, el periodisme objectiu, els nous marcs literaris, etc. 

Cada ponent fou presentada per una professora de la UIB o una dona del mateix àm-
bit del coneixement.  

El Consell Social hi va col·laborar amb una aportació econòmica de tres mil euros. 

Durant el curs 2017-18, s’han dut a terme les conferències següents: 

 25 d’abril de 2018. Rompiendo techos de cristal: cómo dirigir un periódico desde 
la igualdad, a càrrec d’Ana Pardo de Vera, periodista i assessora en 
comunicació. Fou presentada per Victòria Morell, periodista d’IB3 Ràdio. 

 23 de maig de 2018. El dur camí de la recerca científica des d’una perspectiva de 
gènere. Coneixements actuals sobre els gens de la visió, el diagnòstic genètic i la 
teràpia gènica, a càrrec de Roser González Duarte, catedràtica de Genètica de 
la Universitat de Barcelona. Fou presentada per Cori Ramon, catedràtica de 
Genètica del Departament de Biologia de la UIB. 
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Acord marc entre la UIB, l’Estudi General Lul·lià i el Consell Social 

El dia 23 de juliol es va signar un acord marc de col·laboració entre l’Estudi General 
Lul·lià de Mallorca, el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears i la Universitat 
de les Illes Balears. 

L’objectiu d’aquest acord és la cooperació entre la UIB, el CSUIB i l’EGL, coordinant i 
optimitzant esforços en les tasques de recerca, docència i divulgació que desenvolu-
pen les institucions amb vista a fer més present la UIB a la ciutat de Palma i a divulgar 
la tasca de l’EGL. 

D’acord amb el conveni, la cooperació consistirà, principalment, en les activitats 
següents: 

 Intercanviar informació i publicacions. 
 Organitzar conjuntament seminaris, col·loquis, simposis i cursos. 
 Realitzar conjuntament projectes de recerca. 
 Desenvolupar conjuntament programes de formació i activitats educatives. 
 Així mateix i en les condicions que es determinin, el CSUIB i la UIB podran uti-

litzar les instal·lacions de l’EGL per a actes de representació. 
 Igualment, i amb les condicions que es determinin, la UIB reconeixerà els cur-

sos de llengua que imparteixi l’EGL a través del seu Institut de Llengües Mo-
dernes. 
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La presidenta i el secretari del Consell Social assistiren a l’acte de signatura de l’acord 
marc. 

 

La senyora Francesca Mas Busquets (presidenta del Consell Social), el senyor Llorenç Huguet (Rector de 
la UIB) i el senyor Pere J. Quetglas (rector de l’Estudi General Lul·lià). 

 

 

Autoritats assistents a la signatura del conveni. 
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Seguiment del conveni de col·laboració entre el Consell Social i l’Obra Cultural 
Balear 

Des del Consell Social s’han ofert vint-i-vuit conferències de diverses temàtiques, que 
ha pronunciat professorat de la UIB, a totes les agrupacions locals de l’OCB, amb la 
finalitat de difondre a la societat balear els coneixements que es generen a la UIB. 

S’ha de destacar que el professorat que pronuncia aquestes conferències ho fa de 
manera gratuïta. 

Llista de conferències proposades 

PONENT DEPARTAMENT TÍTOL DE LA XERRADA 
Josep Antoni Alcover 
Tomàs 

IMEDEA 1. El myotragus 
2. Una breu història dels darrers sis 
milions d'anys a les Balears: des de 
l'assecament de la Mediterrània fins al 
segle XXI 
3. Viatgers científics a les illes Balears 
(des de Francesc Aragó a Dorothea Bate) 

Pere Colet Rafecas IFISC 1. Què és la computació científica? 
2. Caos i sincronització: un còctel per 
comunicar-se de manera segura 

Virginia Ferreiro 
Basurto 

Psicologia Violència de gènere 2.0 

Victòria Aurora Ferrer 
Pérez  

Psicologia Salut i gènere 

Iris Eline Hendricks IMEDEA La nacra 
Gabriel Jordà Sánchez IMEDEA Clima i medi marí. D'on venim i cap a on 

Anam 
Amparo Lázaro 
Castillo 

IMEDEA La pérdida de polinizadores 

Carles Manera Erbina Economia Aplicada 1. La Gran Recessió, la crisi que perdura 
2. L'avanç de la desigualtat 
3. El model de creixement de les Balears 
en perspectiva històrica: de l'agricultura 
al desenvolupament industrial 
4. El gran canvi en el creixement balear: 
d'una economia agro-manufacturera a 
una de serveis 
5. El desenvolupament turístic i 
l'expansió de les cadenes hoteleres 

Núria Marbà 
Bordalba 

IMEDEA Las praderas de posidonia y su papel en 
la salud del litoral 
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PONENT DEPARTAMENT TÍTOL DE LA XERRADA 
Marta Marcos 
Moreno 

IMEDEA El nivel del mar y sus cambios 

Joan Mir Obrador  Economia Aplicada 1. La idea d'Europa (la diversitat, el 
Brexit, els populismes...) 
2. Tot allò que voldries saber i no goses 
demanar de finançament autonòmic 
3. La crisi política de l'Estat (crisi del 
bipartidisme, l'independentisme català...) 

Beatriz Morales Nin IMEDEA La pesca costera y el consumo de 
pescado: el poder del tenedor 

Ramon Rosselló 
Mora 

IMEDEA La importancia de los microorganismos 
en el medio marino 

Maximino San Miguel 
Ruibal 

IFISC «Big data»: sociedad y movilidad 
Humana 

María Sebastián i 
Joan Carles Oliver 

IRIE i Departament 
de Ciències 
Històriques i 
Teoria de les Arts  

Presentació del projecte Observatori 
Fotogràfic del Paisatge de les Illes Balears 

Giacomo Tavecchia IMEDEA Aceitunas viajeras y paellas voladoras 
(cambios demográficos en la gaviota 
patiamarilla después del cierre del 
vertedero de Son Reus) 

Fiona Tomàs Nash IMEDEA Las especies invasoras y su impacto en el 
Mediterráneo 

Caterina Valriu Llinàs Filologia Catalana i 
Lingüística General 

1. Els grans personatges llegendaris de la 
tradició mallorquina: Jaume I, sant 
Vicent Ferrer i el Comte Mal 
2. Les Balears i Pitiüses, terres de 
llegendes 

Nicolau Dols Filologia Catalana i 
Lingüística General 

1. La nova normativa de la llengua 
catalana 
2. L'esperanto avui (en el centenari de la 
mort de Lluís Llàtzer Zamenhof) 

Damià Pons Filologia Catalana i 
Lingüística General 

Miquel dels Sants Oliver, el primer teòric 
del mallorquinisme polític 

Maribel Ripoll Filologia Catalana i 
Lingüística General 

El tractament de la dona en la literatura 
de Ramon Llull 

Vicenç Rul·lan IRIE Pràctiques restauratives 
Juan José Marco Física Per què varen caure les torres bessones 
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Projecte amb l'Oficina d’Igualtat d’Oportunitats 

El curs 2017-18 ha continuat l’activitat dels tallers educatius per combatre els 
estereotips de gènere a les aules dels instituts de secundària de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears.  

S’han visitat vint-i-nou centres educatius i s’han dut a terme dos-cents vint-i-nou 
tallers, amb un abast total d’alumnat de cinc mil persones, d’edats compreses entre 
onze i divuit anys. 

Amb referència al curs anterior, ha augmentat un 41 per cent el nombre de tallers i un 
total de 5.016 persones han rebut el taller, el 52 per cent de les quals eren nines o 
dones d’edats compreses entre els onze i els divuit anys. Per tant, es calcula que, 
aproximadament, el taller ha estat impartit a 2.416 nins i 2.600 nines matriculats a 
algun centre educatiu de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

Pel que fa a l’illa de Mallorca, s’han impartit vint-i-cinc tallers en total, que han donat 
cobertura a centres privats, concertats i públics. 

Un dels grans reptes d’aquest curs era poder arribar a l’alumnat de les illes de 
Menorca i Eivissa, ja que el curs 2016-17 solament es varen impartir tallers a l’illa de 
Mallorca. Aquest objectiu s’ha pogut acomplir i s’ha arribat, per tant, a bona part de 
l’alumnat de totes les Illes. A Menorca, s’han visitat deu centres, i a Eivissa, tres. En 
total, s’han impartit en aquests territoris seixanta-cinc i trenta-nou tallers, 
respectivament. 

Cal destacar que, com en el curs anterior, molts de centres educatius visitats han 
sol·licitat la possibilitat de col·laborar-hi de manera periòdica el pròxim curs acadèmic. 

 

Projecte de creació del Museu de la Ciència i de la Tècnica de les Illes Balears 

S’han continuat les reunions en institucions i organismes que poden estar interessats 
a crear el museu, com, per exemple, l’Autoritat Portuària. Així mateix, s’han visitat els 
representants de les institucions de Menorca i Eivissa. 

 

Altres ajudes del Consell Social 

A part de les indicades, del Consell Social ha atorgat diverses ajudes a entitats de la 
UIB, entitats socials i entitats culturals de les Illes Balears. Són les següents: 

 Universitat Solidària Illes Balears (USIB). El Consell Social hi concedeix el 0,7 
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per cent del pressupost anual. L’any 2018 hi ha concedit una ajuda de 692,50 
euros. 

 Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de la UIB (LlNCC UlB). S’ha 
concedit una ajuda de 500 euros a l’organització de les I Jornades sobre Canvi 
Climàtic a les Balears, de l’any 2018. 

 PORT-UIB. S’ha concedit una ajuda de 500 euros a les xerrades Pròxima Esta-
ció: Ciència i Tecnologia. 

 Institució Francesc de Borja Moll. Se li ha concedit una ajuda de 500 euros. 

 

Visites i reunions de la presidenta del Consell Social 

 8 de setembre de 2017. Assistència a l’acte d’obertura de curs de la UIB.  

 15 de setembre de 2017. Reunió amb la vicerectora d’Estudiants, Rosa Isabel 
Rodríguez. 

 29 de setembre de 2017. Reunió de la comissió d’avaluació d’ajuts de 
dinamització de la vida universitària.  

 3 de novembre de 2017. Reunió amb la Gerent de la UIB per parlar del 
pressupost de la UIB per a l’any 2018. 

 3 de novembre de 2017. Visita a l’Oficina de Cooperació de la UIB i reunió amb 
la directora, Ruth Escribano. 

 6 de novembre de 2017. Reunió del jurat dels Premis als Treballs de Fi de Grau 
de la UIB. 

 14 de novembre de 2017. Reunió amb el senyor Juan José Montaño, director 
general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior del Govern de les 
Illes Balears, per parlar del tema dels pressuposts del 2018. 

 15 de novembre de 2017. Assistència a l’acte de presentació de l’Anuari de 
l’Educació 2017, a la Cambra de Comerç, organitzat per la UIB i la Fundació 
Guillem Cifre de Colonya. 

 21 de novembre de 2017. La senyora Eva Cerdeiriña va assistir a la presentació 
de l’Anuari de l’Envelliment 2017, per delegació de la presidenta. 

 22 de novembre de 2017. La senyora Maribel González va assistir a una reunió 
a l’Ajuntament de Palma sobre mobilitat, per delegació de la presidenta. 

 Dia 22 de novembre de 2017. Assistència a l’acte d’inauguració de la seu de la 
UOC (Universitat Oberta de Catalunya) a Palma. 
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 23 de novembre de 2017. Assistència a l’acte de reconeixement als nous 
doctors de la UIB. 

 24 de novembre de 2017. Assistència a l’acte de cloenda de les jornades de 
l’IdISBa a l’Hospital Son Espases. 

 25 de novembre de 2017. Assistència al concert d’aniversari dels quaranta anys 
de la Coral Universitat de les Illes Balears. 

 29 de novembre de 2017. El senyor Gabriel Caldentey va assistir a l’acte de 
presentació de la sèrie d’animació Ramon Llull, creada pel LADAT, al Teatre 
Xesc Forteza de Palma, per delegació de la presidenta. 

 1 de desembre de 2017. Assistència a les jornades Jo també Puc Fer-ho: Nines i 
ciència, de la UIB. 

 21 de desembre de 2017. Assistència a la roda de premsa, juntament amb el 
Rector, la vicerectora d’Economia i la Gerent de la UIB, per presentar el pres-
supost de la UIB per a l’any 2018. 

 28 de desembre de 2017. Assistència a l’acte de la Nit de Cultura, de l’Obra 
Cultural Balear. 

 11 de gener de 2018. La senyora Maribel González va assistir a una reunió a 
l’Ajuntament de Palma sobre mobilitat, per delegació de la presidenta. 

 22 de gener de 2018. Assistència a les jornades El Impacto Económico y Social 
de las Universidades en su Entorno, a la Universitat Autònoma de Madrid. 

 23 de gener de 2018. Reunió amb la vicepresidenta del Govern balear i 
consellera de Turisme, juntament amb el secretari del Consell Social. 

 24 de gener de 2018. Reunió amb el conseller d’Educació i el director general 
de Política Universitària per parlar de nous estudis a la UIB.  

 2 de febrer de 2018. Visita al SOCIB (Sistema d’Observació i Predicció Costaner 
de les Illes Balears) juntament amb el secretari del Consell Social. 

 9 de febrer de 2018. Reunió a l’Ajuntament del Palma per temes de l’Estudi 
General Lul·lià. 

 13 de febrer de 2018. Jornades Pròxima Estació: Ciència i tecnologia, amb la 
presència de la doctora Alícia Sintes. La presidenta del Consell Social fou la 
conductora de l’acte, juntament amb la vicerectora Rosa Isabel Rodríguez. 

 5 de març de 2018. La senyora Maribel González va assistir a l’acte del vint-i-
cinquè aniversari del Club Diario de Mallorca, per delegació de la presidenta 
del Consell Social. 
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 7 de març de 2018. La senyora Maribel González va assistir a l’acte 
d’inauguració del Fòrum de l’Ocupació a la UIB, per delegació de la presidenta 
del Consell Social. 

 12 de març de 2018. Reunió sobre estudis a la UIB, amb el Rector, el conseller 
d’Educació i el director general de Política Universitària.  

 16 de març de 2018. Reunió amb el president de Colonya, Caixa de Pollença, 
pel tema del nomenament d’un nou patró de la FUEIB designat pel Consell 
Social. 

 18 de març de 2018. Assistència a l’acte dels quaranta anys de la UIB, 
juntament amb el secretari i altres membres del Consell Social. 

 23 de març de 2018. Reunió de la comissió de garantia de qualitat de la UIB.  

 18 d’abril. Assistència a la reunió dels ajuts de matrícula per causes sobrevin-
gudes. 

 26 d’abril. Assistència a la taula rodona sobre postgrau al Club Diario de Ma-
llorca. 

 27 d’abril. Reunió amb la Síndica de Greuges de la UIB. 

 3 de maig. Assistència a la taula rodona sobre l’estat lliure d’expressió, orga-
nitzada per la Fundació Emili Darder. 

 9 de maig. Reunió amb el Deganat i els responsables de qualitat de la Facultat 
d’Infermeria i Fisioteràpia. 

 10 de maig. Assistència a l’acte d’inauguració de les jornades Ciència per a To-
thom, de la UIB. 

 16 de maig. Assistència a la conferència del president de la Xarxa Vives, senyor 
Xavier Grau, al campus. 

 17 de maig. Assistència a la reunió de la comissió paritària per a l’elaboració 
del II Pla d’igualtat de la UIB. 

 17 de maig. Reunió amb professorat de la UIB per a la implantació i el segui-
ment de la Llei d’igualtat a la UIB. 

 8 de juny. Reunió amb el doctor Antoni Martínez en relació amb el manifest de 
Tramuntana XXI. 

 12 de juny. Assistència a l’acte de cloenda del curs 2017-18 de l’Acadèmia Mè-
dica Balear. 

 15 de juny. Reunió amb l’IRIE. 

 19 de juny. Reunió del jurat dels premis d’investigació del Consell Social. 

 20 de juny. Assistència als actes de cloenda del curs de La UOM als Pobles. 
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 21 de juny. Assistència a la conferència del premi Nobel de física doctor Barry 
Barish a l’Auditòrium de Palma. 

 28 de juny. Assistència a l’acte dels premis del Diario de Mallorca. 

 10 de juliol. Assistència a la reunió de la comissió d’ajuts a la dinamització, de 
la Conselleria d’Educació. 

 10 de juliol. Reunió amb la senyora Edita Navarro de Colonya, Caixa Pollença. 

 12 de juliol. Assistència del senyor Joan Llobera a l’acte de graduació de la Fa-
cultat d’Infermeria i Fisioteràpia, per delegació de la presidenta. 

 18 de juliol. Assistència a l’acte de graduació de la UOM. 

 19 de juliol. Assistència a l’acte de graduació de la Facultat d’Economia i Em-
pesa 

 18 de juliol. Assistència a l’acte de graduació de la Facultat de Filosofia i Lle-
tres. 

 23 de juliol. Signatura de l’acord marc de la UIB i el Consell Social amb l’Estudi 
General Lul·lià. 

 23 de juliol. Reunió amb la directora de l’Institut Balear de la Dona. 

 23 de juliol. Assistència a l’acte de graduació de la Facultat de Turisme. 

 25 de juliol. Assistència a l’acte de graduació de la Facultat de Ciències. 

 27 de juliol. Assistència a l’acte de graduació de la Facultat de Dret. 

 30 de juliol. Assistència a l’acte de graduació de l’Escola Politècnica Superior. 

 

Visites i reunions del secretari del Consell Social 

 8 de setembre de 2017. Assistència a l’acte d’obertura de curs de la UIB.  

 18 de setembre de 2017. Reunió amb el Consell de Menorca i l’IME pel tema 
del Museu de la Ciència i la Tecnologia a les Illes Balears. 

 20 de setembre de 2017. Reunió amb l’Ajuntament de Ciutadella pel tema del 
Museu de la Ciència i la Tecnologia a les Illes Balears. 

 21 de setembre de 2017. Reunió amb l’Ajuntament d’Alaior pel tema del Museu 
de la Ciència i la Tecnologia a les Illes Balears. 

 22 de setembre de 2017. Reunió amb l’Ajuntament de Maó pel tema del Museu 
de la Ciència i la Tecnologia a les Illes Balears. 

 28 de setembre de 2017. Reunió amb el Consell Insular d’Eivissa pel tema del 
Museu de la Ciència i la Tecnologia a les Illes Balears. 
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 28 de setembre de 2017. Assistència a l’acte d’obertura de curs de la UIB a la 
Seu universitària d’Eivissa i Formentera. 

 19 de gener de 2018. Assistència a l’acte de nomenament de Margarida Comas 
com a filla il·lustre de l’Ajuntament de Maó.  

 23 de gener de 2018. Reunió amb la vicepresidenta del Govern balear i 
consellera de Turisme, juntament amb la presidenta. 

 26 de gener de 2018. Reunió amb el Grup Parlamentari del Partit Popular pel 
tema del Museu de la Ciència i la Tecnologia a les Illes Balears. 

 2 de febrer de 2018. Visita al SOCIB (Sistema d’Observació i Predicció Costaner 
de les Illes Balears), juntament amb la presidenta. 

 9 de febrer de 2018. Reunió amb el regidor de Cultura de l’Ajuntament 
d’Eivissa pel tema del Museu de la Ciència i la Tecnologia a les Illes Balears. 

 15 i 16 de febrer de 2018. Jornades de secretaris de consells socials de les 
universitats espanyoles, a Albacete, amb l’assistència del senyor Joan March. 

 22 de febrer de 2018. Reunió amb el president de l’Autoritat Portuària, pel 
tema del Museu de la Ciència i la Tecnologia a les Illes Balears. 

 26 de febrer. Acte d’inauguració de la nova seu de la Conselleria d’Educació, 
per delegació de la presidenta. 

 7 de març de 2018. Reunió amb el Grup Parlamentari El Pi pel tema del Museu 
de la Ciència i la Tecnologia a les Illes Balears. 

 18 de març de 2018. Assistència a l’acte dels quaranta anys de la UIB, 
juntament amb la presidenta i altres membres del Consell Social. 

 23 de març de 2018. Assistència a l’acte de signatura del conveni entre la 
Conselleria de Cultura i la UIB per a la utilització de l’edifici de Ca n’Oleo. 

 9 d’abril. Reunió amb el president de CaixaFòrum Palma pel tema del Museu 
de la Ciència i la Tecnologia de les Illes Balears. 

 11 d’abril. Assistència a la conferència del director de l’ANECA, al campus. 

 10 de maig. Assistència a l’acte d’inauguració de les jornades Ciència per a To-
thom, de la UIB. 

 14 de maig. Assistència a la reunió dels ajuts de matrícula per causes sobrevin-
gudes. 

 20 de juny. Assistència als actes de cloenda del curs de La UOM als Pobles. 

 21 de juny. Assistència a la conferència del premi Nobel de física doctor Barry 
Barish a l’Auditòrium de Palma. 
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 22 de juny. Assistència a l’acte del Rectorat i el premi Nobel de física doctor 
Barry Barish al campus. 

 28 de juny. Assistència a l’acte de premis del Diario de Mallorca. 

 29 de juny. Assistència a l’acte de cloenda del curs 2017-18 de l’Escola de Tu-
risme Felipe Moreno. 

 5 de juliol. Assistència a l’acte del 25 aniversari de l’Escola Universitària ADE-
MA. 

 26 de juliol. Assistència a l’acte de graduació de la Facultat d’Educació. 

 

 

El comunicat del Consell Social de la UIB, 15 de novembre de 2017 

Atès que el Consell Social és l’òrgan de participació de la societat en la Universitat 
(Llei orgànica 6/2001) i atesa la repercussió social que han tingut en la societat i en la 
Universitat de les Illes Balears els fets esdevinguts a Catalunya, el Consell Social de la 
UIB reclama que la solució del conflicte entre la Generalitat de Catalunya i el Govern 
d’Espanya es faci sobre la base del diàleg entre les institucions i el respecte a les lleis, 
als drets humans i a la democràcia. 
 
Així mateix, el Consell Social veu amb preocupació i lamenta l'empresonament de 
persones polítiques i de dirigents d’entitats cíviques. 
 
 

El Consell Social als mitjans de comunicació 

Amb la intenció de donar a conèixer més el Consell Social i la seva activitat a la 
societat a qui representa, s’han realitzat accions puntuals per millorar aquesta 
coneixença, com un article de la presidenta al Diario de Mallorca, notes de premsa de 
les activitats del Consell Social a través del Servei de Comunicació de la UIB, i una 
entrevista a la presidenta del Consell a Ona Mediterrània. 

 

Ca n’Oleo, nova seu del Consell Social de la UIB 

El maig de 2018, el Consell Social s’ha pogut instal·lar als despatxos de Ca n’Oleo, de 
manera que ha fet efectiva la nova seu. 
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5. PRESSUPOSTS 

 
5.1. Pressupost del Consell Social per a l’any 2017 
 

INGRESSOS 
UIB 98.927,20 €  
Disposicions pendents de 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 dels plens 8.000,00 € 
Dietes de la comissió econòmica  1.000,00 € 
Dietes de la comissió de relacions amb la societat  2.000,00 € 
Dietes de la comissió acadèmica  1.000,00 € 
Dietes de la comissió permanent  3.000,00 € 
Dietes de les reunions d’òrgans en representació  
del Consell Social 3.000,00 € 

Total dietes d’assistència 18.000,00 € 
 
- Locomoció 

Transport dels membres de Menorca i d’Eivissa i Formentera2.000,00 € 
Transport per assistència a: jornades, Conferència de  
Consells Socials, G9, etc. 1.000,00 € 

Total locomoció 3.000,00 € 
 
- Manutenció 
Allotjament i manutenció per assistència a jornades,  
Conferència de Consells Socials, G9,  
viatges institucionals, etc. 1.000,00 € 
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Total manutenció 1.000,00 € 
 
- Inscripcions a congressos: inscripció a les jornades de la  
Conferència de Consells Socials 400,00 € 
Total inscripcions 400,00 € 
 
- Premis d’investigació, curs 2016-17 6.800,00 € 
- Quota d’afiliació a la Conferència de Consells Socials 3.000,00 € 
Total en béns corrents i de serveis 32.700,00€ 
 
Altres despeses 
- Previsió d’auditoria financera de la UIB i la FUEIB any 2016 20.000,00 € 
- Previsió d’auditoria financera de la UIB i la FUEIB any 2017 27.000,00 € 
Total altres despeses 47.000,00 € 
 
Projectes 
- Oficina d’Igualtat d’Oportunitats 5.000,00 € 
- Beques  20.000,00 € 
- Altres projectes i convocatòries 8.481,20 € 
Total projectes  33.481,20 € 
 
Total pressupost despeses 132.927,20 € 

 

5.2. Pressupost del Consell Social per a l’any 2018 
 
INGRESSOS 
- UIB 103.927,20 €  
- Romanents de projectes 2017 

Auditoria 2017 8.245,00 € 
Previsió romanents varis 2017 7.000,00 € 

Total 15.245,00 € 
 
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 119.172,20 € 
 
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 
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- Material d'oficina 
Ordinari no inventariable 300,00 € 
Material informàtic 100,00 € 

Total material d’oficina 400,00 € 
 
- Atencions protocol·làries 100,00 € 
Total atencions protocol·làries 100,00 € 
 
- Dietes  

Dietes plens 9.500,00 € 
Dietes de la comissió econòmica  1.000,00 € 
Dietes de la comissió de relacions amb la societat  1.000,00 € 
Dietes de la comissió acadèmica  1.000,00 € 
Dietes de la comissió permanent  1.000,00 € 
Dietes de les reunions d’òrgans en representació  
del Consell Social 3.000,00 € 

Total dietes d’assistència 16.500,00 € 
 
- Locomoció 

Transport dels membres de Menorca i d’Eivissa i Formentera1.500,00 € 
Transport per assistència a: jornades, Conferència de  
Consells Socials, G9, etc. 500,00 € 

Total locomoció 2.000,00 € 
 
- Manutenció 

Allotjament i manutenció per assistència a jornades, Conferència de  
Consells Socials ,G9 viatges institucionals, etc. 500,00 € 
Total manutenció 500,00 € 
 
- Inscripcions congressos: inscripció jornades,  

Conferència de Consells Socials 400,00 € 
Total inscripcions 400,00 € 
 
-.Premis d’investigació curs 2016-17 pendents 3.000,00 € 
- Premis d’investigació, curs 2017-18 
(vegeu el pressupost desglossat) 6.000,00 € 
- Quota d’afiliació a la Conferència de Consells Socials 3.000,00 € 
Total en béns corrents i de serveis 12.000,00 € 

 
Altres despeses i projectes 
 Auditoria financera de la UIB i FUEIB any 2018 27.830,00 € 
 Premis als Treballs de Fi de Grau  18.000,00 € 
 Oficina d’Igualtat (tallers) 10.700,00 € 
 FUEIB. Plataforma Alumni 4.000,00 € 
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 USIB 0,7 per cent del pressupost 692,50 € 
 Jornades Jo també Puc Fer-ho: Nines i ciència 

(Oficina d’Igualtat, POTU i Consell Social) 1.000,00 € 
 Projecte Dones que Inspiren  

(Institut de la Dona, SAC, Consell Social) 3.000,00 € 
 Projectes varis 2.303,70 € 

 
Total altres despeses i projectes  67.526,20 € 

 
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 119.172,20 € 
 

5.3. Pressupost de la XII convocatòria dels premis d’investigació per a alumnat 
de batxillerat i de cicles formatius de grau superior, curs 2017-18 

 
INGRESSOS 

Aportació Consell Social 6.000,00 € 
Aportació UIB 9.000,00 € 
Aportació FUEIB 4.990,00 € 

 
Total ingressos 19.990,00 € 
 
DESPESES 
Premis 
 Deu matrícules d’estudis de la UIB  9.000,00 € 

(aportació UIB) 
 Deu estades d’un mes a la Residència d’Estudiants  

(aportació FUEIB) 4.990,00 € 
 Vuit premis de 300 euros al professorat  2.400,00 €* 

 
Acte de lliurament dels premis 
 Viatges de l’alumnat i del professorat  

de Menorca i d’Eivissa i Formentera  700,00 €* 
 
Atenció protocol·lària i dietes dels membres del jurat 2.000,00 €* 
 
Material d’oficina  200,00 €* 
 
Publicitat: díptics i cartells informatius 700,00 €* 
 
Total despeses 19.990,00 € 
 
* Despeses que es pagaran del pressupost del Consell Social 
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6. El Consell Social de la UIB als mitjans de comunicació de les Illes Balears 

La presidenta ha publicat a la premsa de les Illes Balears l’article següent:  

El segon any del Consell Social de la UIB 

Article publicat el dia 14 d’abril de 2018 al Diario de Mallorca 

 

Tribuna  

Per segon any, el gener passat vàrem remetre la memòria del Consell Social de 
la UIB al Parlament i a la Conselleria d'Educació i Universitat.  

Pendent de poder explicar-la amb deteniment a una comissió del Parlament, 
voldria almenys fer pública una pinzellada del que ha estat aquest darrer curs, ja 
que el Consell Social és, segons la llei, un òrgan col·legiat que ha d'exercir com a 
element d'interrelació entre la societat i la Universitat, i al servei de la qualitat 
de l'activitat universitària.  

La meva sensació és que som enfora de poder complir aquesta funció amb ple-
nitud, no tan sols per la configuració de l'organisme mateix, sinó perquè és un 
objectiu ambiciós que demana, entre altres coses, més dedicació de la que po-
dem prestar-hi tots els qui en formam part.  

I la primavera passada perdérem una de les persones més compromeses amb el 
Consell Social i amb qui tenia més complicitat. Aina Rado va col·laborar-hi amb 
il·lusió fins al final, sense esmentar ni una vegada la greu malaltia que patia.  

Aquest curs passat hem continuat amb els premis a la recerca als centres de se-
cundària.  

El lliurament dels premis sempre és un dels millors moments de l'any. En primer 
lloc, perquè estam amb persones molt joves que normalment fan la seva prime-
ra tasca de recerca amb il·lusió i pocs prejudicis, que tenen el suport de tutores i 
tutors plens de generositat i estimació a la docència. I, en segon lloc, perquè el 
poguérem fer a l'Estudi General Lul·lià, un dels comptats espais de la ciutat on 
encara és possible el silenci i el recolliment.  

S’hi presentaren vint-i-un treballs, el 82 per cent dels quals eren d’al·lotes auto-
res, i tots menys un procedien de centres de Mallorca. Per tant, és evident que 
des del Consell Social encara ens queda molta feina per fer perquè aquesta con-
vocatòria sigui coneguda i s'hi presentin més treballs, i sobretot de Menorca, Ei-
vissa i Formentera.  

De la mà de l'Associació d'Amics del Museu de la Ciència i de la Tècnica de les 
Illes Balears (l'AMCIT), confiam que el projecte de Museu de la Ciència i de la 
Tècnica de les Illes Balears començarà a ser una realitat l'any 2019, atès que no 
ha trobat oposició dels grups polítics amb representació parlamentària i que 
compta amb el suport de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.  

https://www.diariodemallorca.es/tags/universidad-islas-baleares.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/part-forana/consell/
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A més d'aquesta tasca de continuació, també vull esmentar que, a la primavera, 
a iniciativa nostra, es va produir un debat a Palma entre els dos candidats al càr-
rec de Rector de la UIB. El fet que tingués lloc a l'Estudi General Lul·lià va propi-
ciar que hi vingués molta més gent, i va ser una oportunitat per sortir de la 
bombolla del campus i debatre en públic propostes i també aptituds.  

Una de les meves conclusions és la necessitat que aquests actes siguin freqüents 
i habituals, i que les autoritats acadèmiques de la nostra universitat considerin 
normal i necessari fer de la deliberació pública una de les seves primeres res-
ponsabilitats. Formar part d'una universitat pública comporta l'obligació d'un 
plus d'explicació i de connexió amb la gent i amb el que passa al carrer; no es 
pot renunciar al fet que la UIB formi part de l'espai públic/polític en tots els sen-
tits i que en sigui un dels protagonistes principals.  

Des de la mirada feminista, continuam amb gests més aviat simbòlics o no gaire 
significatius, però amb la convicció de fer camí en aquest sentit. El novembre de 
2016, el Consell Social es va adherir al Pacte contra les violències, amb el com-
promís de difondre el pacte i els seus valors, col·laborar en l'aplicació del Pla d'i-
gualtat de la UIB, i adoptar mesures d'acció positives envers el col·lectiu de do-
nes de la UIB.  

La tasca més notable és la continuació dels tallers que, juntament amb l'Oficina 
d'Igualtat de la Universitat, impartim a secundària per trencar els estereotips de 
gènere que malmenen les voluntats i condicionen les eleccions futures, i es mal-
barata, així, tant de talent femení, indispensable per a un futur més racional i 
humanista. El repte del curs passat d'arribar a Menorca i a Eivissa avui ja és una 
realitat.  

Tan sols és un projecte embastat, però ja ens hem reunit amb diverses professo-
res per aplicar la Llei d'igualtat autonòmica entre dones i homes a la UIB.  

A més, la creació recent de la Facultat de Medicina fa urgent concretar una de 
les propostes de la llei: «En el sistema d'educació superior de les Illes Balears 
s'ha de promoure la inclusió de competències sobre la salut de les dones i sobre 
l'enfocament de gènere en els plans d'estudis dels ensenyaments de grau de 
l'àmbit sanitari» (article 31.8 de la Llei 11/2016).   

Tant de bo que, ja que és una facultat que tot just comença, pugui ser recone-
guda perquè es pren seriosament aquest tema. Segons la política i metgessa ca-
talana Carme Valls i Llobet, els metges diagnostiquen tal com aprenen, i les re-
lacions patriarcals també són visibles a la medicina, com en moltes altres cièn-
cies. Per això, insisteix, cal introduir l'estudi de les diferències entre homes i do-
nes a les facultats, i conclou que «el gènere influeix en el fet que les dones esti-
guin mal diagnosticades, en alguns casos».  

D'altra banda, em consta que a la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia les qüesti-
ons de gènere tenen un enfocament transversal, a més d'impartir-s’hi assignatu-
res específiques i alguna d'optativa.  

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/palma/palma-de-mallorca/
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La novetat del curs ha estat la creació dels premis als Treballs de Fi de Grau del 
Consell Social, que consisteixen en un premi de 1.500 euros a cada facultat, a 
més de tres premis més: un, a proposta de l'associació Universitat Solidària Illes 
Balears, i dos més als estudiants que afavoreixin la sensibilització i la recerca so-
bre perspectiva de gènere i sostenibilitat mediambiental.  

És convenient remarcar que, de les quaranta-cinc sol·licituds, el 75 per cent fo-
ren de dones. És un detall més per entreveure que la tan mal vista «paritat 40-
60» finalment serà una assegurança per als homes més que un suposat privilegi 
per a les dones.  

Volem ser un Consell Social a qui preocupi, a més de tot el que determinen les 
normes escrites que ens són d'aplicació, el que passa a la societat, en especial el 
que és llavor de desigualtat que condiciona greument les persones. També ens 
agrada que les nostres reunions del plenari siguin vives, amb més presència de 
debat que de burocràcia de ratificació. Així, malgrat que es pogués al·legar tam-
bé la nostra falta de competència, el 15 de novembre passat ens pronunciàrem 
sobre la situació a Catalunya amb aquestes paraules:  

«Atès que el Consell Social és l'òrgan de participació de la societat en la Univer-
sitat (Llei orgànica 6/2001) i atesa la repercussió social que han tingut en la so-
cietat i en la Universitat de les Illes Balears els fets esdevinguts a Catalunya, el 
Consell Social de la UIB reclama que la solució del conflicte entre la Generalitat 
de Catalunya i el Govern d'Espanya es faci sobre la base del diàleg entre les insti-
tucions i el respecte a les lleis, als drets humans i a la democràcia.  

»Així mateix, el Consell Social veu amb preocupació i lamenta l'empresonament 
de persones polítiques i de dirigents d'entitats cíviques.»  

A la meitat del nostre mandat, hem de persistir i repetir les vegades que faci fal-
ta que som una Universitat creada i finançada per tota la societat. Per tant, com 
a Consell Social, la nostra primera preocupació ha de ser la igualtat en l'accés i 
en el progrés acadèmic, i, per aquest motiu, qualsevol augment del nostre pres-
supost o la recerca d'aportacions fora de la pròpia universitat o del propi Govern 
serà per continuar apostant per la gent i pensant a llarg termini. I sempre amb la 
confiança que el món acadèmic pugui tornar a connectar vida i sabers, com diu 
la filòsofa Marina Garcés.  

------------------------------------------------------- 

El Consell Social és un òrgan col·legiat format per Joan March, secretari; Llorenç 
Huguet, Antònia Paniza, Antònia Fullana, Miquel Bennàssar, Joan Costa, Domè-
nec Garcies, María José Varela, Daniel Bachiller, Román Piña, Joan Llobera, Jose-
fina Salord, Joan Rosselló, Katherine Susan Wenham, Eva Cerdeiriña, Sebastián 
Lora, Gabriel Caldentey, Carme Planas, Alfonso Rojo i María Isabel González.  

 

https://www.diariodemallorca.es/tags/govern-balear.html

