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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, 
el Consell Social es consolida 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 
2019-20. 
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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 fins al 21 de desembre de 2019 

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. Miquel Bennàsar Veny, en representació del personal docent i investigador 
Sr. Gabriel Bibiloni Femenias, en representació de l’alumnat 
Sr. Domènec Garcies Gomila, en representació del personal d’administració i 
serveis (fins al 17 de desembre de 2019) 
Sr. Enrique Llompart Rigo, en representació del personal d’administració i 
serveis (a partir del 18 de desembre de 2019) 
 

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  

 
En representació del Consell de Mallorca 

Sr. Joan Llobera Cànaves  
 

En representació del Consell de Menorca 
Sra. Josefina Salord Ripoll  
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En representació del Consell Insular d’Eivissa 
Sr. Joan Roselló Moya  
 

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

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. Jordi Mora Vallbona 
 

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  

 

Per invitació de la presidenta Francesca Mas Busquets, aquest curs acadèmic s’ha 
convidat a assistir a les reunions del plenari la senyora Aurora Bonet, en representació 
del tercer sector social de les Illes Balears. 

La senyora Llucia Segura Morillas, representant del Consell d’LGTBI al Consell Social 
de la UIB, és convocada a les reunions del plenari sempre que a l’ordre del dia s’inclou 
algun punt que pugui afectar l’àmbit de la Llei autonòmica 8/2016, de 30 de maig, 
per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar 
l’LGTBI-fòbia. 
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2.2. Composició del ple a partir del dia 22 de desembre de 2019 

El dia 21 de desembre de 2019 fou publicat el nomenament dels nous membres del 
Consell Social de la UIB al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB 171, Decret 97/2019, 
de 20 de desembre). Aquest nomenament entrà en vigor a partir del dia 22 de 
desembre de 2019, i els membres nomenats prengueren possessió el dia 22 de gener 
de 2020. 

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. Miquel Bennàsar Veny, en representació del personal docent i investigador 
Sr. Gabriel Bibiloni Femenias, en representació de l’alumnat (fins al dia 11 de 
maig de 2020) 
Sra. Rosa Riera Bosch (des del dia 11 de maig de 2020) 
Sr. Enrique Llompart Rigo, en representació del personal d’administració i 
serveis 
 

En representació del Govern de les Illes Balears 
Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà, president del Consell Social des del 22 de gener de 
2020 
Sra. Mercè Borràs Dalmau, secretària del Consell Social des del 22 de gener de 
2020 
 

En representació del Parlament de les Illes Balears 
Sr. Ignasi Palmer Forés 
Sr. Francesc Jesús Fiol Amengual 
Sra. Mercedes Vacas Guerrero 

 
En representació del Consell de Mallorca 

Sr. Joan Llobera Cànaves  
 

En representació del Consell de Menorca 
Sr. Ismael Pelegrí Pons 

 
En representació del Consell Insular d’Eivissa 

Pendent de nomenament 
 

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

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

Sr. Rubén Adrián Pastor 
 
En representació de l’Ajuntament de Palma 

Sr. Jaume Ribas Seguí 

 

Per invitació del president Bartomeu Llinàs, s’ha convidat a assistir a les reunions del 
plenari la senyora Aurora Bonet, en representació del tercer sector social de les Illes 
Balears. 

La senyora Llucia Segura Morillas representant del Consell d’LGTBI al Consell Social de 
la UIB, és convocada a les reunions del plenari sempre que a l’ordre del dia s’inclou 
algun punt que pugui afectar l’àmbit de la Llei autonòmica 8/2016, de 30 de maig, 
per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar 
l’LGTBI-fòbia. 

 

 

2.3. Composició de les comissions fins al 21 de desembre de 2019 

Membres de la comissió permanent 

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

 
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 Moyà 
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 

 

 

2.4. Composició de les comissions a partir del 19 de febrer de 2020 

Membres de la comissió permanent 

Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà, president 
Sra. Mercè Borràs Dalmau, secretària 
Sr. Llorenç Huguet Rotger, Rector de la UIB 
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Sra. Antònia Paniza Fullana, Secretària General de la UIB 
Sr. Francesc Jesús Fiol Amengual 
Sr. Joan Llobera Cànaves 
Sr. Jaume Ribas Seguí 

 
Membres de la comissió econòmica 

Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà, president 
Sra. Mercè Borràs Dalmau, secretària 
Sra. Antònia Fullana Puigserver 
Sr. Gabriel Caldentey Ramos 
Sr. Ignasi Palmer Forés 
Sr. Francesc Jesús Fiol Amengual 

 
Membres de la comissió acadèmica 

Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà, president 
Sra. Mercè Borràs Dalmau, secretària 
Sra. Kathrine Susan Wenham Cocks 
Sr. Ignasi Palmer Forés 

 
Membres de la comissió de relacions amb la societat 

Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà, president 
Sra. Mercè Borràs Dalmau, secretària 
Sr. Sebastián Lora Sánchez 
Sra. Carme Planas Palou 
Sr. Ignasi Palmer Forés 
Sr. Ismael Pelegrí Pons 
Sra. Mercedes Vacas Guerrero 
Sr. Jaume Ribas Seguí 
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3. Memòria de les activitats del Consell Social de la Universitat de les Illes 
Balears, any acadèmic 2019-20 

3.1. Principals acords de les sessions del ple del Consell Social durant l’any 
acadèmic 2019-20 

Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 24 d’octubre de 2019 

 Aprovació de l’acta del ple del Consell Social del dia 25 de juliol de 2019. 

 Emissió d’informe favorable per a l’extinció dels estudis impartits pel Centre 
d’Ensenyament Superior Alberta Giménez de la UIB (CESAG). 

 Emissió d’informe favorable per al conveni de desadscripció de l’Escola Univer-
sitària de Turisme Felipe Moreno. 

 Aprovació de complements retributius del personal docent de la UIB per aug-
ment de càrrega docent. 

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

 Aprovació de despeses pluriennals per a la construcció d’un edifici interdepar-
tamental en el campus de la UIB (exp. 20-19) i per al subministrament de ga-
sos comprimits, nitrogen líquid i gel sec per als serveis cientificotècnics de la 
UIB (exp. 39-19). 

 Aprovació de la renovació del contracte a l’empresa TAM Auditores Asociados 
SLP per a la realització de l’auditoria financera i de compliment de la UIB de 
l’exercici 2019. 

 
Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 19 de desembre de 2019 

 Aprovació de l’acta del ple del Consell Social del dia 24 d’octubre de 2019. 

 Aprovació del pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 2020. 

 Aprovació del pressupost del Consell Social de la Universitat de les Illes balears 
per a l’any 2020. 
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 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 proposta del complements retributius addicionals del profes-
sorat. 

 Ratificació de l’acord de la comissió permanent del Consell Social, del dia 20 
de novembre, de modificació de l’acord del plenari del Consell Social del dia 24 
d’octubre de 2019 sobre l’aprovació de l’informe favorable per a l’extinció dels 
estudis impartits pel Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez de la 
UIB (CESAG). 

 Ratificació de l’acord de la comissió permanent del Consell Social, del dia 20 
de novembre, d’aprovació de despesa pluriennal per a la gestió, desenvolupa-
ment, implantació, configuració i posada en funcionament d'aplicacions per a 
la gestió acadèmica (SIGMA). 

 Ratificació de l’acord de la comissió permanent del Consell Social, del dia 20 
de novembre, d’aprovació de despesa pluriennal de contracte menor per a 
l’accés a la base de dades Web of Science (WOS). 

 
Sessió extraordinària del ple del Consell Social del dia 22 de gener de 2020 

 Constitució del nou Consell Social de la UIB 

 Nomenament de la senyora Mercè Borràs Dalmau com a secretària del Consell 
Social de la UIB. 

 
Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 19 de febrer de 2020 

 Aprovació de les actes del plens dels dies 19 de desembre de 2019 i 22 de ge-
ner de 2020. 

 Emissió de l’informe favorable d’implantació dels estudis de grau de Nutrició 
Humana i Dietètica. 

 Emissió de l’informe favorable d’implantació dels estudis de Màster Universita-
ri en Competència Lingüística i Literària: Investigació i Ensenyament. 

 Aprovació de la creació i la composició de les comissions del Consell Social. 

 Aprovació de la designació dels representants del Consell Social a altres òr-
gans. 

 Acord per possibilitar l’emissió del vot dels membres d’aquest consell residents 
a Menorca, Eivissa i Formentera, en les sessions plenàries i en les comissions, 
que es facin per videoconferència 
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Sessió extraordinària del ple del Consell Social del dia 2 de juliol de 2020 

 Ratificació dels acords de la Comissió Permanent del Consell Social del dia 14 
d’abril de 2020. 

 Ratificació dels acords de la Comissió Permanent del Consell Social del dia 28 de 
maig de 2020. 

 Ratificació dels acords de la Comissió Permanent del Consell Social del dia 22 de 
juny de 2020. 

 

Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 23 de juliol de 2020 

 Aprovació de pluriennals. 

 Aprovació d’iniciar la licitació de l’auditoria financera i de compliment de la UIB 
i la FUEIB de l’any 2020. 

 Aprovació de complements retributius addicionals del PDI. 

 Aprovació de complements retributius del PDI per augment de càrrega docent. 

 Aprovació de complements retributius de la modalitat Campus Digital - illes. 

 Aprovació de la memòria del Consell Social 2019-20. 

 

 

3.2. Principals acords de les sessions de les comissions del Consell Social durant 
l’any acadèmic 2019-20 

3.2.1. Comissió permanent del Consell Social 

Sessió extraordinària de la comissió permanent del dia 20 de novembre de 2019 

 Modificació de l’acord del plenari del Consell Social del dia 24 d’octubre de 
2019 d’aprovació de l’informe favorable per a l’extinció dels estudis impartits 
pel Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez de la UIB (CESAG). 

 Aprovació de la despesa pluriennal per a la gestió, desenvolupament, 
implantació, configuració i posada en funcionament d'aplicacions per a la 
gestió acadèmica (SIGMA). 

 Aprovació de la despesa pluriennal de contracte menor per a l’accés a la base 
de dades Web of Science (WOS). 
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Sessió extraordinària de la comissió permanent del dia 14 d’abril de 2020 

 Constitució de la comissió permanent del Consell Social de la UIB. 
 Aprovació d’uns complements retributius del professorat de Campus Digital - 

illes. 
 Modificació de les bases dels premis d’investigació del Consell Social per a es-

tudiants de batxillerat o cicles formatius de grau superior, curs 2019-20. 

 

Sessió ordinària de la comissió permanent del dia 28 de maig de 2020 

 Aprovació de les actes de la comissió permanent de 20 de novembre de 2019 i 
de 14 d’abril de 2020. 

 Aprovació de la modificació de la normativa de permanència dels estudiants a 
la UIB, aprovada pel Consell de Govern del dia 8 de novembre de 2019. 

 Aprovació de la convocatòria dels premis als treballs de final de grau de la UIB, 
curs 2019-20. 

 Aprovació de la composició del jurat de la catorzena convocatòria dels premis 
d’investigació per a alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau superi-
or, curs 2019-20. 

 Aprovació de l’adhesió del Consell Social de la UIB a la iniciativa privada de 
proposta de donar el nom del senyor Andreu Crespí Plaza a un IES de les Illes 
Balears, per la seva trajectòria professional en el món de l’educació.  

 

Sessió ordinària de la comissió permanent del dia 22 de juny de 2020 

 Aprovació de la modificació de l’acta de la comissió permanent de 14 d’abril de 
2020. 

 Aprovació de l’acta de la comissió permanent de 28 de maig de 2020. 

 Aprovació de l’adaptació de la normativa de permanència d’estudiants per la 
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, aprovada pel Consell de 
Govern del dia 11 de maig de 2020. 

 Aprovació de complements retributius per a PDI de Campus Digital - illes. 

 Aprovació de la distribució de les beques de col·laboració del Ministeri 
d’Educació i Formació Professional del curs 2020-21 entre els departaments de 
la UIB. 
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3.2.2. Comissió econòmica del Consell Social 

Sessió ordinària de la comissió econòmica del dia 4 de desembre de 2019 

 Informació sobre el pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a 
l’any 2020. 
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4. Representació del Consell Social en altres òrgans 

 

4.1. Representació del Consell Social al Consell de Govern de la UIB 

Durant el curs 2019-20 i fins al 22 de desembre de 2019, 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 (secreta-
ri) i la senyora Eva Cerdeiriña Outeiral. Aquestes persones han assistit a les reunions 
dels dies següents: 

 Sessió ordinària del dia 24 de setembre de 2019 

 Sessió ordinària del dia 18 de novembre de 2019 

 Sessió ordinària del dia 18 de desembre de 2019 

 

Des del 19 de febrer de 2020, els membres del Consell Social que han representat 
aquest òrgan al Consell de Govern de la UIB han estat el senyor Bartomeu Llinàs Ferrà 
(president), la senyora Mercè Borràs Dalmau (secretària) i el senyor Sebastián Lora 
Sánchez. Aquestes persones han assistit a les reunions dels dies següents: 

 Sessió ordinària del dia 20 de febrer de 2020. 

 Sessió ordinària del dia 11 de maig de 2020. 

 Sessió ordinària del dia 16 de juny de 2020. 

 Sessió ordinària del dia 21 de juliol de 2020. 

 

4.2. Representació del Consell Social al Consell de Direcció de l’Agència de Qua-
litat Universitària (AQUIB) 

Durant el curs 2019-20 i fins al 22 de desembre de 2019, els membres del Consell 
Social que han representat aquest òrgan al Consell de Direcció de l’AQUIB han estat la 



www.consellsocial.uib.cat 

 

 

  

15 

senyora Francesca Mas Busquets (presidenta) i el senyor Joan Llobera Cànaves. Aques-
tes persones han assistit a les reunions dels dies següents: 

 Sessió del dia 29 de novembre de 2019 

 Sessió del dia 20 de desembre de 2019 

 

Des del 19 de febrer de 2020, els membres del Consell Social que han representat 
aquest òrgan al Consell de Direcció de l’AQUIB han estat el senyor Bartomeu Llinàs 
Ferrà (president) i el senyor Joan Llobera Cànaves. Aquestes persones han assistit a les 
reunions dels dies següents: 

 Sessió del dia 3 de juny de 2020 

 Sessió del dia 9 de juliol de 2020 

 Sessió del dia 21 de juliol de 2020 

 

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

Durant el curs 2019-20, la presidenta Francesca Mas Busquets i el president Bartomeu 
Llinàs Ferrà, com a membres nats, ha representat el Consell Social al Patronat de la 
FUEIB, i han assistit a les reunions següents: 

 Sessió del dia 12 de desembre de 2019 

 Sessió del dia 15 de maig de 2020 

 

4.4. Comissió sobre Integritat Acadèmica de la Universitat de les Illes Balears 

Creada el 2017, la Comissió sobre Integritat Acadèmica té com a objectiu elaborar 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 presidència i dues persones designades 
per aquest consell, que són el senyor Joan Roselló Moya i la senyora Teresa Ferrer Hur-
tado. 

Durant el curs 2019-20, aquesta comissió es va reunir els dies següents: 

 Sessió del dia 20 de novembre de 2019 

 Sessió del dia 18 de juny de 2020 
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4.5. 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 
presidència o la persona que aquesta delegui.  

El curs 2019-20, el representant del Consell Social en aquesta comissió ha assistit a la 
reunió següent: 

 Sessió del dia 18 de novembre de 2019 

 

4.6. Consell Social de la Llengua Catalana 

Òrgan d’assessorament i consulta en matèria lingüística del Govern de les Illes 
Balears.  

D’acord amb l’article 3 d) del Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell 
Social de la Llengua Catalana, és vocal d’aquest consell el president del Consell Social 
de la Universitat de les Illes Balears, o la persona que delegui. 

El curs 2019-20, la presidenta del Consell Social, senyora Francesca Mas Busquets, va 
assistir a la reunió següent: 

 Sessió del dia 11 de desembre de 2019 
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5. Acte de constitució del nou Consell Social de la Universitat de les Illes Balears 

El dia 22 de gener de 2020 tingué lloc l’acte de constitució del nou Consell Social de 
la UIB i la presa de possessió del càrrec de president del senyor Bartomeu Llinàs Ferrà. 

A la cerimònia, hi foren presents els nous membres nomenats pel Consell de Govern 
de les Illes Balears mitjançant el Decret 97/2019, de 20 de desembre, a proposta de la 
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears. 

Hi intervingueren el rector de la UIB, doctor Llorenç Huguet; la presidenta que deixa el 
Consell Social, senyora Francesca Mas; el nou president del Consell Social, senyor 
Bartomeu Llinàs; i el conseller d'Educació, Universitat i Recerca, doctor Martí March. 

També hi assistiren els membres del Consell de Direcció de la UIB, la secretària 
autonòmica d'Universitat, Recerca i Política Lingüística, senyora Agustina Vilaret; el 
director general de Política Universitària i Recerca, senyor Josep Lluís Pons; la síndica 
de greuges de la UIB, doctora Maria Antònia Manassero; els degans i directors 
d'escola, els directors de departaments i els directors d'instituts universitaris de 
recerca, entre altres representants de la comunitat universitària. 

 

 
Membres del nou Consell Social amb el conseller d'Educació, Universitat i Recerca, el rector 
de la UIB i la presidenta del Consell Social sortint. 
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Moments de l’acte. Parlament de la presidenta sortint, senyora Francesca Mas Busquets. 

 

 
Moments de l’acte. Parlament del nou president del Consell Social, senyor Bartomeu Llinàs 
Ferrà. 
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Després de l’acte de constitució, se celebrà el primer ple del Consell Social, en què es 
nomenà la senyora Mercè Borràs Dalmau com a secretària d’aquest òrgan. 

 

 
Moment de la primera reunió del ple del Consell Social, que tingué lloc després de l’acte de 
constitució. 
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6. Premis del Consell Social 

 

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

El dia 25 de juny de 2020, a les 17 h, es reuní el jurat dels premis d’investigació per a 
alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau superior, per resoldre el lliurement 
dels premis. 

Amb motiu de la situació sanitària causada per la COVID-19, la comissió permanent 
del Consell Social de la UIB, reunida el dia 14 d’abril de 2020, d’acord amb la 
Resolució 13459 del Rectorat del dia 15 de març de 2020, referent a les mesures de 
gestió de la UIB relatives a l’estat d’alarma, i amb referència a la XIV convocatòria dels 
premis d’investigació per a estudiants de batxillerat i de cicles formatius de grau 
superior, curs 2019-20, va acordar les modificacions de les bases dels premis 
següents: 

1. El termini de presentació de treballs a la convocatòria dels premis es va 
perllongar fins al dia 29 de maig de 2020. 

2. Els treballs es podien presentar telemàticament, juntament amb tota la 
documentació descrita a les bases, a l’adreça electrònica 
<consell.social@uib.cat>. 

3. Quedava anul·lada la possibilitat de presentar els treballs a les seus 
universitàries i als registres generals de la UIB. Per tant, només es podien 
presentar de forma telemàtica. 

També a causa de la situació sanitària, no s’ha fet l’acte de lliurament d’aquests 
premis, només se n’ha publicat la resolució a la pàgina web del Consell Social, encara 
que, si la situació sanitària ho permet, es té previst celebrar l’acte al setembre, iniciat 
el curs 2020-21. 

A aquesta edició, s’hi han presentat onze treballs, tots d’alumnes de Mallorca. Se 
n’han premiat quatre, tots de les categories individuals, i han quedat deserts els 
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premis col·lectius. 

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 

 Presidenta: Sra. Mercè Borràs Dalmau. Secretària del Consell Social en re-
presentació del Govern de les Illes Balears. 

 Secretari: Sr. Ignasi Palmer Forés. Membre del Consell Social en represen-
tació del Parlament de les Illes Balears. 

 
En representació de la UIB 

 Sra. Joana Maria Seguí Pons. Vicerectora de Projecció Cultural, Universi-
tat Oberta i Seus Universitàries. 

 Sr. Xavier Varona Gómez. Vicerector de Títols i Tecnologia. 
 

En representació dels professors de batxillerat i de cicles formatius de grau superior 
de centres educatius de les Illes Balears, designats per la Conselleria d’Educació i 
Universitat del Govern de les Illes Balears 

 Sr. Antoni Salvà Salvà. Professor de l’IES Binissalem. 
 Sra. Maria Loreto Herrero Imbert. Professora de l’IES Marratxí. 
 Sr. Miguel Ángel Peñalver García. Professor de l’IES Politècnic. 
 Sra. Cristina Fontcuberta Molinos. Professora del CIFP Son Llebre. 

 

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: Elements clàssics al cementiri de Palma. 
Autor: Pere Nicolau Martín 
Professora responsable del treball: Antònia Soler i Nicolau 
Centre educatiu: IES Manacor 

 

Treball: La evolución de la industria del calzado en Lloseta. 
Autora: Irene Coll González 
Professor responsable del treball: Miquel Coll López 
Centre educatiu: IES Son Pacs 

 



www.consellsocial.uib.cat 

 

 

  

22 

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: Eficacia bactericida del desinfectante de manos. 
Autora: Paula Martínez García 
Professora responsable del treball: Catalina Morey Mas 
Professora de la UIB que ha assessorat l’alumna: Balbina Nogales Fernández 
Centre educatiu: IES Son Pacs 

 

Treball: Eina de Hacking en un sistema incrustat connectat a una xarxa 
blockchain. 
Autor: Iván Alfaya Toucedo 
Professor responsable del treball: Miquel Àngel Cabot Nadal 
Professor assessor: Máximo Fernández Riera 
Centre educatiu: CIFP Francesc de Borja Moll 

 

Categoria 3. Treballs col·lectius relacionats amb les arts, humanitats, ciències socials o 
ciències jurídiques 

Premi declarat desert. 

 

Categoria 4. Treballs col·lectius relacionats amb les ciències, ciències de la salut 
enginyeria i arquitectura 

Premi declarat desert. 

 

Tots els alumnes premiats foren guanyadors d’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, 
abonament anual a les instal·lacions esportives de CampusEsport. 

Cada professor/a responsable del treball o dels treballs guanyadors va rebre un val de 
300 euros per cada treball premiat, per a l’adquisició de llibres, música, material 
informàtic o educatiu. 
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6.2. Premis als Treballs de Fi de Grau de la UIB convocats pel Consell Social 

El 18 de novembre de 2019, a les 18 hores, a la sala d’actes de Ca n’Oleo, s’atorgaren 
els guardons de la tercera edició dels Premis als Treballs de Final 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. 

Els alumnes premiats han estat objecte de dues distincions: la primera consisteix a 
fer constar l'obtenció del premi a l'expedient acadèmic de grau dels guanyadors. La 
segona part del premi, de tipus econòmic, és 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 estava format per les persones que s’indiquen a continuació, amb referència a 
les institucions que representen: 

En representació del Consell Social de la UIB 

 Presidenta: Sra. Francesca Mas Busquets, presidenta del Consell Social de la 
UIB. 

 Secretari: Sr. Joan March Noguera, secretari del Consell Social de la UIB. 
 

En representació de la UIB 

 Dr. Antoni Aguiló Pons, vicerector de Campus, Cooperació i Universitat 
Saludable. 

 Dra. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez, vicerectora d’Estudiants. 
 

Per a la valoració dels premis Joan Vidal Perelló 

 Sr. Joan Company Florit, director de la Coral Universitat de les Illes Balears. 
 

Es presentaren 27 sol·licituds, distribuïdes de la forma següent: 

 Escola Politècnica Superior: 4 sol·licituds. 
 Facultat de Ciències: 4 sol·licituds. 
 Facultat de Dret: 3 sol·licituds. 
 Facultat d’Economia i Empresa: 0 sol·licituds  
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 Facultat d’Educació: 4 sol·licituds 
 Facultat de Filosofia i Lletres: 7 sol·licituds. 
 Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia: 1 sol·licitud. 
 Facultat de Psicologia: 1 sol·licitud. 
 Facultat de Turisme: 2 sol·licituds. 
 Proposada per la USIB (Universitat Solidària de les Illes Balears): 1 

sol·licitud. 
 

Les sol·licituds presentades també podien optar a altres modalitats, que foren les 
següents:  

 Treballs presentats a la modalitat de perspectiva de gènere: 6 
 Treballs presentats a la modalitat de sostenibilitat ambiental: 3 
 Treballs presentats a la modalitat proposada per la USIB: 4 
 Treballs presentats a la modalitat premis Joan Vidal Perelló: 1. 

 

 

Els alumnes premiats foren els següents: 

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

 Nom: Pere Arbós Parets 
 TFG: Assignació de recursos en xarxes d'àrea corporal sense fils SmartBAN. 
 Estudis realitzats: grau d’Enginyeria Telemàtica 
 Valoració: 1,754 punts. 

 

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

 Nom: Joan Roig Abraham 
 TFG: Valoració de la presència de miARN d'interès en fluids biològics i la seva 

relació amb l'obesitat. 
 Estudis realitzats: grau de Bioquímica. 
 Valoració: 2,942 punts. 

 

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

 Nom: Laura Guarda Martínez 



www.consellsocial.uib.cat 

 

 

  

25 

 TFG: La indemnització per dany moral en violència de gènere: 51 casos dels 
articles 153.1 CP i 173.2 CP. 

 Estudis realitzats: grau de Dret. 
 Valoració: 1,855 punts. 

 

Premi al Treball de Fi de Grau de la Facultat d’Economia i Empresa 

No s’ha presentat cap sol·licitud. 

 

Premi al Treball de Fi de Grau de la Facultat d’Educació 

 Nom: Sara Bagur Pons 
 TFG: L'autoestima i la motivació docent com a eixos transversals de l'educació 

inclusiva. 
 Estudis realitzats: grau d’Educació Primària. 
 Valoració: 1,481 punts. 

 

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

 Nom: Pere Garau Borràs 
 TFG: Confecció i explotació d'un corpus oral: IBPARL. 
 Estudis realitzats: grau de Llengua i Literatura Catalanes. 
 Valoració: 1,834 punts. 

 

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

 Nom: Aránzazu Rodríguez Romero 
 TFG: Rol de la fisioterapia y efectividad de la terapia asistida con animales y 

animales robóticos en personas mayores con demencia. 
 Estudis realitzats: grau de Fisioteràpia. 
 Valoració: 1,601 punts. 

 

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

 Nom: Alejandro Dorado Calderón 
 TFG: La influencia de la sensibilidad emocional sobre los juicios estéticos y 

morales: crítica a la repugnancia moral. 
 Estudis realitzats: grau de Psicologia. 
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 Valoració: 1,942 punts. 
 

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

 Nom: Antoni Reina Artigues 
 TFG: Plan of launching an innovative idea applied to the tourism sector. 
 Estudis realitzats: grau de Turisme. 
 Valoració: 1,239 punts. 

 

Premi al Treball de Fi de Grau proposat per la USIB 

 Nom: Joana Aina Nicolau Onsurbe 
 TFG: Uso de la técnica photovoice en programas de educación y promoción de la 

salud comunitaria, dirigido a colectivos con un contexto socio-económico 
vulnerable. 

 Estudis realitzats: grau d’Infermeria. 
 

Atès que quedà vacant el premi per a un TFG de la Facultat d’Economia, perquè no hi 
hagué participants, el jurat va acordar concedir un premi a un TFG relacionat amb la 
perspectiva de gènere i un altre premi a un TFG relacionat amb la sostenibilitat 
ambiental. 

Premi al Treball de Fi de Grau que afavoreix la sensibilització i la recerca sobre 
perspectiva de gènere 

 Nom: Maria Magdalena Juan Sitjar 
 TFG: «Manolo, hazte la cena solo». Feminisme i comunicació folklòrica: la 

configuració artística de la revolta. 
 Estudis realitzats: grau de Llengua i Literatura Catalanes. 
 Valoració: 1,761 punts. 

 

Premi al Treball de Fi de Grau que afavoreix la sensibilització i la recerca sobre 
sostenibilitat ambiental 

 Nom: Pere Aguiló Nicolau 
 TFG: Quantificació de l'enzim Rubisco en macròfits marins: aproximacions 

metodològiques. 
 Estudis realitzats: grau de Bioquímica. 
 Valoració: 0,926 punts. 
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Premis Joan Vidal Perelló al Treball de Fi de Grau 

Els dos premis Joan Vidal Perelló varen quedar deserts, perquè no es presentà cap TFG 
relacionat amb la recerca sobre un tema musical i/o l’estudi sobre música a les Illes 
Balears: compositors, intèrprets, patrimoni musical, música popular, institucions o 
associacions musicals, etc. 

El jurat i la senyora Immaculada Nàcher varen acordar destinar els dos premis 
d’aquesta edició a la Coral Universitat de les Illes Balears per a l’adquisició d’un piano 
per a l’aula artística de l’edifici Sa Riera.  

 

La mesa de presidència durant l’acte, formada per la senyora Francesca Mas Busquets 
(presidenta del Consell Social), el senyor Llorenç Huguet (rector de la UIB), la senyora 
Agustina Vilaret (secretària autonòmica d’Universitat, Recerca i Política Lingüística) i el senyor 
Joan March (secretari del Consell Social). 
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Alumnes guardonats amb un premi del Consell Social pel seu TFG. 

 

Alumnes guardonats, autoritats i professors de la UIB assistents a l’acte.  
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7. Altres activitats del Consell Social 

 

7.1. Projecte amb l'Oficina d’Igualtat d’Oportunitats 

El curs 2019-20 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.  

Malauradament aquesta activitat es va veure interrompuda a partir de l’estat d’alarma 
decretat pel Govern de l’Estat. 

 

 

7.2. Visites d’autoritats i experts al Consell Social 

Durant el curs 2019-20, la presidència del Consell Social ha convidat autoritats 
acadèmiques, autoritats del Govern balear i experts universitaris a exposar temes 
monogràfics per a informació dels membres del consell. 

En destacam les visites següents: 

 Ple del Consell Social del dia 24 d’octubre de 2019. Visita del senyor Carles 
Manera, president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, per a la 
presentació de l’Estudi sobre la prospectiva econòmica, social i mediambiental de 
les societats de les Illes Balears a l’Horitzó 2030. 

 Ple del Consell Social del dia 24 d’octubre de 2019. Visita de la senyora Maria 
Jesús Mairata, cap del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària de la UIB, per 
parlar sobre els títols oficials de la UIB i el seu sistema de garantia intern de 
qualitat. 

 Ple del Consell Social del dia 2 de juliol de 2020. Visita del doctor Juan Frau, 
vicerector de Docència de la UIB, per explicar les accions dutes a terme, 
respecte de la docència a la UIB, durant l’estat d’alarma i les repercussions de 
futur. 
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7.3. Ajudes del Consell Social 

S’han atorgat diverses ajudes a entitats de la UIB, entitats socials i entitats culturals 
de les Illes Balears, que són les següents: 

 Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears. S’ha concedit una ajuda de 
4.000 euros per sufragar les despeses de la Plataforma Alumni. 

 Universitat Solidària Illes Balears (USIB). El Consell Social hi concedeix el 0,7 
per cent del pressupost anual. L’any 2020 hi ha concedit una ajuda de 797,50 
euros. 

 Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de la UIB (LlNCC UlB). S’ha 
concedit una ajuda de 500 euros. 

 IV Jornades Jo també Puc Fer-ho. S’ha concedit una ajuda de 1.000 euros. Les 
jornades es dugueren a terme el 3 de desembre de 2019. 

 Institució Francesc de Borja Moll. S’ha concedit una ajuda de 500 euros. 

 

 

7.4. El Consell Social de dol 

 

Dol per la mort de la senyora María José Varela Pozo 

El dia 3 de març de 2020 morí la senyora Maria José Varela, que fou membre del 
Consell Social de la UIB de 2017 a 2019, en representació del Parlament de les Illes 
Balears. 

La senyora Varela Pozo fou també directora insular d’Igualtat del Consell de Mallorca i 
presidenta del Lobby de Dones. 

 

Dol per la mort del senyor Andreu Crespí Plaza 

El dia 22 de maig de 2020 morí el senyor Andreu Crespí Plaza, que fou secretari del 
Consell Social de la UIB de 2008 a 2011, sota la presidència del senyor Felicià Fuster 
Jaume. El senyor Crespí també fou membre de la comissió promotora i de la comissió 
gestora de la Universitat, òrgans que varen dirigir el procés de constitució de la UIB en 
la dècada dels setanta. A més, va ser membre del Consell Social entre 1998 i 2011, 
primer en representació dels interessos socials i després en representació del 
Parlament de les Illes Balears. 

Cal destacar que va ser professor adjunt de la delegació que la Universitat Autònoma 
de Barcelona tenia a Palma –que després va ser la UIB– entre els anys 1971 i 1983. 
Més endavant, va continuar vinculat amb la Universitat de les Illes Balears, tant és així 
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que el 1993 va ser nomenat col·laborador del Departament de Ciències de l'Educació. 
Posteriorment, va ser professor de la Universitat. També va ser membre del Programa 
d'Orientació i Transició a la Universitat (POTU) entre els anys 2004 i 2012, moment 
en què es va jubilar. 

En l’àmbit de l’educació no universitària, cal destacar que fou el director provincial 
d’Educació i Ciència de les Balears de 1983 a 1995 i rebé la Creu d’Alfons X el Savi el 
1996. 

El ple del Consell Social del dia 2 de juliol de 2020 va aprovar l’adhesió d’aquest 
òrgan a la iniciativa privada de proposta de donar el nom del senyor Andreu Crespí 
Plaza a un IES de les Illes Balears, per la seva trajectòria professional en el món de 
l’educació. 
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8. Agenda del Consell Social  

 

8.1. Visites i reunions de setembre a desembre de l’any 2019 

Activitats realitzades sota la presidència de la senyora Francesca Mas Busquets i la 
secretaria del senyor Joan March Noguera. 

 6 de setembre. Inauguració del curs de la UIB a Palma. Assistència de la presi-
denta i del secretari. 

 24 de setembre. Consell de Govern de la UIB. Assistència de la presidenta i del 
secretari. 

 25 de setembre. Consell de Direcció de l’AQUIB. Assistència del senyor Joan 
Llobera. 

 27 de setembre. Participació a la taula rodona de l’Any Internacional de la Tau-
la Periòdica. Assistència de la presidenta. 

 1 d’octubre. Acte d’inauguració de la UOM. Assistència del secretari. 

 3 d’octubre. Acte d’investidura com a doctor honoris causa del Dr. Oriol Bon-
nín. Assistència de la presidenta i del secretari. 

 6 d’octubre. Reunió del jurat dels premis als TFG de la UIB. Assistència del se-
cretari, que també fou el president del jurat. 

 7 de novembre. Conferència del Rector de la UIB a CaixaFòrum. Assistència de 
la presidenta. 

 8 de novembre. Consell de Govern de la UIB. Assistència de la presidenta i del 
secretari. 

 12 de novembre. Inauguració de Ca ses Llúcies, al campus. Assistència de la 
presidenta. 

 18 de novembre. Roda de premsa sobre els pressuposts de la UIB a la Conselle-
ria d’Educació. Assistència de la presidenta. 
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 18 de novembre. Reunió de la comissió dels estudis propis. Assistència del se-
cretari. 

 18 de novembre. Acte de lliurament dels premis als TFG de la UIB. Assistència 
de la presidenta i del secretari. 

 20 de novembre. Reunió de la Comissió d’Integritat Acadèmica. Assistència de 
la presidenta. 

 20 de novembre. Comissió permanent del Consell Social. 

 20 de novembre. Reunió al Centre d’Estudis de Postgrau per a les beques Joan 
Vidal Perelló. Assistència de la presidenta. 

 21 de novembre. Acte de reconeixement als nous doctors de la UIB. Assistència 
de la presidenta. 

 29 de novembre. Consell de Direcció de l’AQUIB. Assistència de la presidenta i 
del senyor Joan Llobera. 

 4 de desembre. Reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social. 

 11 de desembre. Reunió del Consell Social de la Llengua Catalana. Assistència 
de la presidenta. 

 15 de desembre. Concert de les corals de la UIB a l’Auditòrium de Palma. Assis-
tència de la presidenta. 

 17 de desembre. Acte en memòria d’Aina Moll, organitzat per l’Estudi General 
Lul·lià. Assistència de la presidenta i del secretari. 

 18 de desembre. Consell de Govern de la UIB. Assistència de la presidenta i del 
secretari. 

 19 de desembre. Sopar solidari de Nadal de la UIB. Assistència de la presidenta 
i del secretari. 

 20 de desembre. Consell de Direcció de l’AQUIB. Assistència de la presidenta i 
del senyor Joan Llobera. 

 

 

8.2. Visites i reunions de gener a juliol de l’any 2020 

Activitats realitzades sota la presidència del senyor Bartomeu Llinàs Ferrà i la 
secretaria de la senyora Mercè Borràs Dalmau. 
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 22 de gener. Acte de constitució del Consell Social de la UIB i primera reunió 
del ple. Assistència de tots els membres del Consell Social. 

 13 de febrer. Programa de ràdio de la Cadena SER a Menorca per commemorar 
el Dia Internacional de la Ràdio. Participació del president al programa. 

 14 de febrer. Reunió del president amb el senyor Luis Vegas, director gerent de 
la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears. 

 20 de febrer. Reunió del Consell de Govern de la UIB. Assistència del president 
i el senyor Sebastián Lora. 

 21 i 22 de febrer. Jornades de secretaris de consells socials de les universitats 
espanyoles a Ourense. Assistència de la secretària. 

 25 de febrer. Acte de lliurament del premi del primer concurs de divulgació ci-
entífica de la UIB. Assistència del president. 

 26 de febrer. Acte de lliurament dels Premis PIMEM 2019. Assistència del pre-
sident. 

 29 de febrer. Acte de lliurament del premi Ramon Llull i les medalles d’or del 
Govern de les Illes Balears. Assistència del president. 

 1 de març. Acte de commemoració del Dia de les Illes Balears al Parlament de 
les Illes Balears. Assistència de la secretària. 

 10 de març. Jornades Job Day de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes 
Balears. Assistència del president. 

 11 de març. Reunió del president i la secretària amb la senyora Aurora Bonet, 
representant del tercer sector de les Illes Balears. 

 13 de març. Inauguració de la instal·lació Visions de la UIB. Assistència de la se-
cretària. 

 14 d’abril. Reunió de la comissió permanent del Consell Social. Membres de la 
comissió. 

 22 d’abril. Reunió de la comissió per a la concessió de les beques Joan Vidal 
Perelló. Assistència del president. 

 11 de maig. Reunió del Consell de Govern de la UIB. Assistència del president i 
la secretària. 

 15 de maig. Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears. 
Assistència del president. 
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 28 de maig. Reunió de la comissió permanent del Consell Social. Membres de 
la comissió. 

 3 de juny. Reunió del Consell de direcció de l’Agència de Qualitat Universitària 
de les Illes Balears. Assistència del president i del senyor Joan Llobera. 

 4 de juny. Presentació del Club de Roma - Grup de Balears. Assistència del pre-
sident. 

 10 de juny. Reunió del president amb el Rector i la Gerent de la UIB. 

 10 de juny. Reunió del president amb el Rector per un possible conveni entre la 
UIB i la Conselleria d’Educació, referent a l’Arxiu del Museu de l’Educació de les 
Illes Balears. 

 15 de juny. Conferència virtual Las Universidades ante la incertidumbre motivada 
por la crisis sanitaria y econòmica, organitzada per l’associació de consells soci-
als de les universitats espanyoles. Assistència del president. 

 16 de juny. Reunió del Consell de Govern de la UIB. Assistència del president, la 
secretària i el senyor Sebastián Lora. 

 18 de juny. Reunió de la Comissió sobre Integritat de la UIB. Assistència del 
president. 

 22 de juny. Reunió de la comissió permanent del Consell Social. Assistència 
dels membres de la comissió. 

 30 de juny. Assemblea General de l’associació de consells socials de les univer-
sitats espanyoles, en línia. Assistència del president i de la secretària. 

 9 de juliol. Reunió del Consell de Direcció de l’Agència de Qualitat Universitària 
de les Illes Balears. Assistència del president i del senyor Joan Llobera. 

 15 de juliol. Reunió de la Comissió de Qualitat de la UIB. Assistència del presi-
dent. 

 20 de juliol. Reunió del president amb el Rector de la UIB. 

 21 de juliol. Reunió del Consell de Govern de la UIB. Assistència del president, 
la secretària i el senyor Sebastián Lora. 
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9. PRESSUPOSTS 

 
9.1. Pressupost del Consell Social per a l’any 2019 

 
 
INGRESSOS 

 UIB 113.927,20 €  
 Ajuda de la Conselleria d’Educació per tallers de gènere 10.000,00 € 
 Previsió de romanents de projectes 2018 8.000,00 € 

 
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 131.927,20 € 
 
DESPESES 
 
Despeses de personal 

 Retribucions de la presidenta 14.088,36 € 
 Retribucions del secretari 5.657,64 € 

Total 19.746,00€ 
 
Despeses de béns corrents i de serveis 

 Material d'oficina 256,80 € 
 Material informàtic 200,00 € 
 Atencions protocol·làries 100,00 € 
 Transport dels membres de Menorca, Eivissa 

i Formentera 2.000,00 € 
 Transport per assistència a les jornades de la  

Conferència de Consells Socials, G9, etc. 500,00 € 
 Allotjament i manutenció per assistència a les jornades  

de la Conferència de Consells Socials, G9, 
viatges institucionals, etc. 500,00 € 

 Inscripcions a congressos: inscripció a les jornades  
de la Conferència de Consells Socials 300,00 € 

 Auditoria financera de la UIB i la FUEIB, any 2019 27.830,00 € 
Total 31.686,80€ 
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Dietes d’assistència a reunions:  
 Dietes dels plens 8.750,00 € 
 Dietes de les comissions econòmiques  1.000,00 € 
 Dietes de les comissions de relacions amb la societat  1.000,00 € 
 Dietes de les comissions acadèmiques  1.000,00 € 
 Dietes de les comissions permanents  1.000,00 € 
 Dietes de les reunions d’òrgans en representació  

del Consell Social 4.000,00 € 
Total 16.750,00€ 
 
Aportacions institucionals 

 Quota d’afiliació a la Conferència de Consells Socials 3.000,00 € 
 Universitat Solidària Illes Balears 

(0,7% del pressupost UIB del Consell Social) 797,50 € 
 FUEIB. Plataforma Alumni 4.000,00 € 

Total 7.797,50€ 
 
Premis del Consell Social 

 Premis d’investigació per als estudiants de batxillerat  
i cicles formatius, curs 2018-19 5.000,00 € 

 Premis per als Treballs de Fi de Grau  16.500,00 € 
Total 21.500,00€ 
 
Participació en projectes i activitats culturals i educatives 

 Oficina d’Igualtat (tallers de gènere) 
 Contracte del professor dels tallers 26.646,90 € 
 Transport, allotjament i manutenció  

del professor a Menorca i Eivissa 2.300,00 € 
 Jornades Jo també Puc Fer-ho 

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

(Institut Balear de la Dona, SAC, Consell Social) 3.000,00 € 
 Institució Francesc de Borja Moll 500,00 € 
 Activitats del Laboratori Interdisciplinari  

de Canvi Climàtic de la UIB 500,00 € 
 Jornades Nines i Ciència (PORT-UIB) 500,00 € 

TOTAL 34.446,90 € 
 
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 131.927,20 € 
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9.2. Pressupost del Consell Social per a l’any 2020 
 
INGRESSOS 

 UIB 113.927,20 €  
 Previsió de romanents de projectes 2019 10.000,00 € 

 
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 123.927,20 € 
 
DESPESES 
 
Despeses de personal 

 Retribucions de la presidenta / el president 14.088,36 € 
 Retribucions del secretari / la secretària 5.657,64 € 

Total 19.746,00€ 
 
Despeses de béns corrents i de serveis 

 Material d'oficina 633,70 € 
 Material informàtic 400,00 € 
 Atencions protocol·làries 400,00 € 
 Transport dels membres de Menorca, Eivissa 

i Formentera 3.500,00 € 
 Transport per assistència a les jornades de la  

Conferència de Consells Socials, G9, etc. 700,00 € 
 Allotjament i manutenció per assistència a les jornades  

de la Conferència de Consells Socials, G9, 
viatges institucionals, etc. 600,00 € 

 Inscripcions a congressos: inscripció a les jornades  
de la Conferència de Consells Socials 400,00 € 

 Auditoria financera de la UIB i la FUEIB any 2020 28.000,00 € 
Total 34.633,70€ 
 
Dietes d’assistència a reunions:  

 Dietes dels plens 8.750,00 € 
 Dietes de les comissions econòmiques  1.000,00 € 
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 Dietes de les comissions de relacions amb la societat  1.000,00 € 
 Dietes de les comissions acadèmiques  1.000,00 € 
 Dietes de les comissions permanents  1.000,00 € 
 Dietes de les reunions d’òrgans en representació  

del Consell Social 5.000,00 € 
Total 17.750,00€ 
 
Aportacions institucionals 

 Quota d’afiliació a la Conferència de Consells Socials 3.000,00 € 
 Universitat Solidària de les Illes Balears 

(0,7% del pressupost UIB del Consell Social) 797,50 € 
 FUEIB. Plataforma Alumni 4.000,00 € 

Total 7.797,50€ 
 
Premis del Consell Social 

 Premis d’investigació per als estudiants de batxillerat  
i cicles formatius, curs 2018-19 5.000,00 € 

 Premis als Treballs de Fi de Grau  16.500,00 € 
Total 21.500,00€ 
 
Participació en projectes i activitats culturals i educatives 

 Oficina d’Igualtat (tallers de gènere) 
 Contracte del professor dels tallers 13.500,00 € 
 Transport, allotjament i manutenció  

del professor a Menorca i Eivissa 3.500,00 € 
 Jornades Jo també Puc Fer-ho 

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

(Institut Balear de la Dona, SAC, Consell Social) 3.000,00 € 
 Institució Francesc de Borja Moll 500,00 € 
 Activitats del Laboratori Interdisciplinari  

de Canvi Climàtic de la UIB 500,00 € 
 Jornades PORT-UIB 500,00 € 

TOTAL 22.500,00 € 
 
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 123.927,20 € 
 
 


