
Altes i baixes dels membres del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears produïdes durant 
el curs 2001-2002 

Durant el present curs s’han produït les baixes del senyor José Ángel Torres Lana i del senyor Fernando 
Monar Lara, els quals han estat substituïts respectivament per la senyora María Nélida Tur Faúndez i pel 
senyor Ricardo Macho Juan. 

Posteriorment, els senyors anteriors han estat substituits pels senyors Vicent Joan Torres Escandell i José 
Miguel Gómez García. 

Informe de la Secretaria del Consell Social, corresponent al curs 2001-2002 

En l’exercici de les seves funcions, el Consell Social, durant el curs 2001-2002, s’ha reunit cinc vegades en 
ple (quatre sessions ordinàries i una d’extraordinària), i set vegades en comissió (quatre en comissió 
executiva i tres en comissió econòmica). En el moment de redactar aquest informe (primera quinzena de juliol 
de 2002) s’ha obert el procés de convocatòria d’un nou ple. 

Alguns fets relacionats amb el Consell Social o que l’afecten molt directament s’han produït durant el present 
curs i cal que siguin destacats en aquest informe.  

D’una banda, l’aprovació de la Llei orgànica d’universitats a les Corts espanyoles, que potencia el paper i les 
funcions del Consell Social a les universitats públiques; en concret, l’article 14 defineix el Consell Social com 
"el órgano de participación de la sociedad en la Universidad" (punt 1), i en marca les responsabilitats: 
"Corresponde al Consejo Social la supervisión de las actividades de carácter económico de la Universidad y 
del rendimiento de sus servicios; promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la 
Universidad, y las relaciones entre ésta y su entorno cultural, professional, económico y social al servicio de 
la calidad de la actividad universitaria a cuyo fin podrá disponer de la oportuna información de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación" (punt 2). El mateix article determina (punt 4) que el 
Consell Social "para el adecuado cumplimiento de sus funciones, dispondrà de una organización de apoyo y 
de recursos suficientes". 

D’altra banda, la LOU obliga que tres membres del Consell Social formin part del Consell de Govern de la 
Universitat.  

El procés d’adaptació a la LOU de la normativa autonòmica sobre consells socials i el reforçament de les 
seves funcions, especialment de supervisió dels rendiments dels serveis de la Universitat, ha exigit de fer al 
Consell Social una profunda reflexió sobre la seva personalitat i les seves funcions i competències. En aquest 
sentit, el Consell Social ha estudiat en ple la LOU i ha mantingut contactes constants amb el director general 
d’Universitat per conèixer l’Avantprojecte de llei d’organització institucional del sistema universitari a les Illes 
Balears. 

La Conselleria d’Educació i Cultura, accedint a la demanda expressada pel president del Consell Social de la 
UIB, ha posat des del mes de maig de 2002 a disposició del Consell Social una persona, titulat superior, 
perquè faci de suport tècnic a la Secretaria del Consell Social, que continua tenint la col·laboració de la que 
fins ara era l’únic recurs humà del Consell Social, gràcies a la col·laboració del Vicerectorat d’Infraestructures 
i Medi Ambient.  

També és destacable l’esforç desenvolupat pels altres òrgans de govern de la UIB i el Consell Social per a 
l’enfortiment de les seves relacions, i per això s’ha creat una comissió de contacte permanent entre el Consell 
Social i el Consell Executiu de la UIB, per tal d’atendre assumptes urgents i per tal de facilitar l’intercanvi 
d’informació entre ambdós òrgans de govern.  

El contacte freqüent del Consell Social amb la Sindicatura de Greuges és avaluat molt positivament per 
ambdues institucions.  

La presència institucional de dos representants del Consell Social en el Consell de Direcció de l’AQUIB és un 
fet especialment important. 

A hores d’ara el Consell Social de la UIB vol ajustar el seu paper i la seva projecció de futur en el context de 
la UIB i de la societat balear, i això passa necessàriament per una definició dels seus objectius i 
responsabilitats, pel reforçament de la col·laboració del Consell Social amb els altres òrgans de govern de la 
UIB i per l’increment de les accions de relació entre la societat i la Universitat.



Per poder desenvolupar l’anterior cal disposar d’una infraestructura operativa amb recursos humans i 
materials suficients, amb el corresponent augment del pressupost, xifrat actualment en 90.151,82 euros, del 
tot insuficient, i amb una ubicació pròpia a decidir. Cal també establir un pla d’activitats a curt, mitjà i llarg 
termini que incloguin sobretot la formació i la informació sobre temes universitaris per als membres del 
Consell Social que són representants de la societat de les Illes Balears. 


