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INFORME - MEMÒRIA 
 DEL 

 CONSELL SOCIAL 
DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES 

BALEARS, 
CURS 2004-2005 

 
1. INTRODUCCIÓ 
 
 Redactat en compliment del que disposa l’article 6 de la Llei 2/2002, de 
20 de març, d’organització institucional del sistema universitari de les Illes 
Balears. 
 
 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 de la Universitat a la comunitat balear.  
 
 Aquesta llei, a l’exposició de motius, assenyala que la seva finalitat és 
posar els fonaments i les bases d’un nou acord i d’un nou pacte entre la 
Universitat de les Illes Balears, el Govern de les Illes Balears i tot el conjunt de 
les administracions públiques de les Illes i tota la societat balear, per tal de 
donar un nou impuls a Universitat de les Illes Balears, potenciant la qualitat, la 
innovació i l’excel·lència en els camps de la docència, l’extensió cultural i la 
recerca, i l’accés als estudis universitaris. 
 
 Per servir a aquestes finalitats el Consell Social s’ha estructurat en 
comissions, de la forma que es reflecteix més endavant, amb la voluntat que 
l’impulsa de no ser un simple espectador que assenteix amb els seus 
aplaudiments acrítics les propostes que li arriben del Consell de Govern de la 
Universitat. 
 
 El Consell Social està preocupat per la qualitat universitària. No com a 
paraula de moda en molts àmbits socials i econòmics, sinó com a autèntica 
aspiració d’excel·lència, en tots els àmbits universitaris, tant en ensenyament 
com en investigació. Ha de ser, a judici del Consell Social, un objectiu de la UIB 
ser una universitat de qualitat, puntera i referent obligatori d’alguns estudis i 
d’algunes investigacions, ser de les millors.  
 
 La participació del Consell Social en el Consell de Direcció de l’AQUIB, 
per mitjà del president, que és membre nat de l’agència, i d’un altre membre 
designat pel Consell, d’un total de cinc membres, és una dada altament 
significativa, expressió de la voluntat social d’integració i participació de la 
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societat en la universitat, però no sols des d’un punt de vista formal, sinó 
efectiva per a la definició dels continguts que han de valorar-se per establir la 
seva estimació qualitativa. 
 
 En el present exercici, el segon sorgit de l’actual legislatura autonòmica, 
en el qual es produí el relleu fruit de la nova legislatura, superats els aspectes 
d’organització, com la creació de les àrees de treball amb la constitució de les 
comissions, el nomenament de les persones que representen el Consell en les 
fundacions universitàries, la redacció d’un nou reglament de funcionament 
d’acord amb la nova llei, cal destacar la institucionalització amb la duta a terme 
de la primera convocatòria i atorgament dels premis d’investigació per alumnes 
de batxillerat i de cicle formatiu de grau superior convocats.  
 
 A continuació es formula la ressenya circumstanciada dels fets i acords 
més significatius duts  a terme durant el curs 2004-2005, que constitueixen la  
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Sr. Miquel Triola Fort, president del Consell Social 
Sra. Catalina Costa i Boned 
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Sr. Antoni Verd Noguera, secretari del Consell Social 
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Sr. José Benedicto Lacomba, Confederació Sindical de 
Comissions Obreres 
Sr. Miquel Mestre Morey 
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Sr. Gabriel Caldentey Ramos, secretari del Sindicat de 
Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament Intersindical de les 
Illes Balears 
 
��� ���������	
��� �� ���� 	���
�	
����� ������	��	��� ����
���������	�������������	��	���
Sr. Josep Oliver Marí, vicepresident de l’àrea econòmica del 
Consell Social, president de la comissió econòmica del Consell 
Social, president de la CAEB 
 
��� ���������	
��� �� ���� ���	����	
����� �� ���� �������� ��
����	��������������
Sr. Antoni Juaneda Anglada, PIME 
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Sr. Miquel Lladó Oliver, vicepresident de l’àrea de relacions amb 
la societat del Consell Social, president de la comissió de 
relacions socials del Consell Social, president de la Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Eivissa i 
Formentera 
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Sr. Avel·lí Blasco Esteve, Rector  
Sr. Lluís Garau Juaneda, Secretari General 
Sr. Andreu Alcover Ordinas, Gerent 
Sr. Antoni Socias Salvà 
Sra. Marta Carrió Palou 
Sr. Luis Fco. Piña Saiz 
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Sr. Miquel Triola Fort, president 
Sr. Antoni Verd Noguera, conseller secretari 
Sr. Antoni Salas Roca 
Sra. Lluís Garau Juaneda 
Sr. Miquel Mestre Morey 
Sr. Josep Xabuch Fortuny 
Sra. Catalina Costa Boned 
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Sr. Miquel Triola Fort, president 
Sr. Antoni Verd Noguera, conseller secretari 
Sr. Andreu Alcover Ordinas 
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Sr. José Benedicto Lacomba 
Sr. Luis Fco. Piña Saiz 
Sr. Josep Oliver Marí 
Sr. Antoni Salas Roca 
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Sr. Miquel Triola Fort, president 
Sr. Antoni Verd Noguera, conseller secretari 
Sr. Gabriel Caldentey Ramos 
Sra. Josefina Salord Ripoll 
Sr. Antoni Socias Salvà 
Sra. Catalina Costa Boned 
Sra. Lluís Garau Juaneda 
Sr. Josep Xabuch Fortuny 
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Sr. Miquel Triola Fort, president 
Sr. Antoni Verd Noguera, conseller secretari 
Sr. Antoni Juaneda Anglada 
Sr. Miquel Lladó Oliver 
Sr. Andreu Crespí Plaza 
Sr. Miquel Mestre Morey 
Sra. Marta Carrió Palou 
Sra. Concepción Rebollo Laserna 
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President: Miquel Triola Fort 
Conseller secretari: Antoni Verd Noguera 
Auxiliars administratives: Margalida Estelrich Blanch i Núria Brunet 
Monserrat 
Ubicació: Son Lledó. Campus universitari 
Adreça:  Consell Social 

Campus universitari 
Cra. de Valldemossa, km 7.5 
07122 Palma (Illes Balears)  
Tel.: 971 17 30 60 / 971 17 33 22 / 971 17 30 43  
Fax: 971 17 24 46 
E-mail: consell.social@uib.es  
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1. Participació regular dels membres del Consell Social, en representació 
d’aquest, en diferents organismes, que són els següents: 
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•  Junta de Coordinació Universitària: Sr. Miquel Triola Fort i Sra. Josefina 
Salord Ripoll. 

•  Consell de Govern de la UIB: Sra. Catalina Costa Bonet, Sr. Andreu 
Crespí Plaza i Sr. José Benedicto Lacomba. 

•  Consell de Direcció de l’Agència de Qualitat Universitària (AQUIB): Sr. 
Miquel Triola Fort i Sr. Antoni Verd Noguera. 

•  Comissió d’Assessorament al Consell de Direcció de l’AQUIB: Sr. 
Antoni Salas Roca i Sr. Josep Xabuch Fortuny. 

•  Comissió Específica de l’AQUIB: Sr. Antoni Salas Roca. 
•  Comissió mixta del conveni de complements retributius entre la CAIB, 

la UIB i el Consell Social: Sr. Antoni Verd Noguera i Sr. Antoni Salas 
Roca. 

•  Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears 
(FUEIB): Sr. Miquel Triola Fort i Sr. Josep Oliver Marí. 

•  Patronat de la Fundació General de la Universitat de les Illes Balears 
(FuGUIB): Sr. Miquel Triola Fort, Sr. Josep Oliver Marí i Sr. Luis Fco. 
Piña Saiz. 

 
2. El Consell Social te com a  membres representants al Patronat de la FUEIB 

el següents: Sr. Vicenç Rotger Rebassa, Sr. Jaume Puig de la Bellacasa, 
Sr. Josep Oliver Marí, Sr. Josep Francesc Conrado de Villalonga, Sr. Pere 
Batle Mayol i el president de la Unió Professional de les Balears, Sr. Enrique 
Sala O’Shea. 

 
3. El president i el secretari del Consell Social assisteixen regularment a les 

trobades de presidents i secretaris de consells socials de les universitats 
públiques espanyoles. 

 
4. El president del Consell Social, juntament amb el director general 

d’Universitat i el vicerector d’Infraestructures i Medi Ambient, han visitat les 
seus de la Universitat a Menorca i Eivissa i han tingut reunions amb el 
Consell de Menorca i el Consell d’Eivissa i Formentera. 

 
5. El president del Consell Social assisteix regularment a les reunions del 

Comitè de Coordinació de la Conferència de Presidents de Consells Socials 
de les Universitats Espanyoles. 

 
6. El presidente y el Secretari asisteixen regularment a les Jornades de 

Presidente i Secretaris de Consells Socials de les Universitats públiques 
espanyoles que es celebren dues vegades per curs . Aques curs han asistit 
a les celebrades a Cádiz i a Logronyo.  

 
7. Atorgament del ��� ������ 	
������ �� 	�� ������� ����� ������������ 	�� ��

��������� �	�� ����� �� ������, a l’obra �����	����� �������� �����
�����	������ ��������. .��'������
�	��������������(�	� ����1��	8��, 
del senyor Vicent parpal, i  �� ������� � 	�� �������, presentada amb el 
pseudonim Carbonic 75. 
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8. Signats els Convenis de Col·laboració entre el Consell Social de la UIB i el 
Consell de Mallorca, Consell Insular de Menorca i el Consell Insular 
d’Eivissa i Formentera sobre el finançament dels �������	
��!�������������
����������	����"��������	����������������	��������������#������$%%&'$%%( 
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  Aprovació de l’informe d’auditoria financera i de compliment de la 
Universitat de les Illes Balears de l’exercici de l’any 2003. 

  Execució del pressupost de la Universitat de les Illes Balears de l’any 
2004 i liquidació del de l’any 2003. 

 
����	�����������)�����	���	��$%�	��	��������	��$%%&��
 

  Ratificació de l’aprovació de la comissió permanent del Consell Social 
sobre l’assignació de complements retributius especials a diversos 
professors que participen en el projecte de Campus Extens. 

  Aprovació per unanimitat el projecte de pressupost, el projecte de 
programació plurianual i la relació de llocs de treball del personal 
funcionari i laboral de la UIB per a l’any 2005. 

  Aprovació per unanimitat del pressupost del Consell Social. 
 
����	�����������)�����	���	��$%�	
�����	��$%%(�
 

  Nou membre com a representant dels estudiants, el Sr. Alejandro 
Aparicio Díaz, es sustitució del Sr. Vicente Juan Torres.�

  Nomenament del Sr. Antoni Salas Roca i del Sr. Josep Xabuch Fortuny 
com a membres de la Comisió d’Assessorament de l’AQUIB.�

  Presentat l’avantprojecte del Cicle de Conferencies i Taules Rodones del 
Consell Social sobre els fluxes migratoris a la nostra societat en diferents 
ambits de la nostra comunitat,que tindran lloc els propers mesos 
d’octubre i novembre.�

 
�
�
�
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�
� Aprovació de l’Informa d’auditoria financera i de compliment de la 
Universitat de les Illes Balears de l’exercici de l’any 2004. 
 Ratificació de l’assignació de complements retributius de professorat 
 Aprovació de la modificació de preu del títol de Graduat en Estudis 
Immobiliaris 
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 Distribució de 20 beques de col·laboració ,concedides pel Ministeri 
d’Educació i Ciència, entre els departaments de la UIB. 
 Aprovació de les Jornades de Presidents i Secretaris de Consells Socials 
de universitats espanyoles que tindran lloc els propers dies 27,28 i 29 d’octubre 
a la nostra universitat. 
 Proposta de la Segona Convocatòria dels premis d’investigació per a 
alumnes de batxillerat i de cicle formatiu de grau superior, curs 2005-2006. 
 Aprovació de las gestions encaminades pera a la ulterior creació de 
l’Observatori Ocupacional dels Titulats i Titulades de la UIB. 
�
�
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•  3:����	�!�

  Nomenament del Sr. Antoni Salas Roca per formar part de la comissió 
específica de l’AQUIB per realitzar la valoració dels merits dels membres 
–professors- del Consell de Direcció de l’AQUIB i altres professors de la 
UIB que participen en l’ampliació dels complements. 

  Nomenament dels senyors Antoni Salas  Roca i Josep Xabuch Fortuny 
com a membres de la comissió d’assessorament de l’AQUIB per a 
l’avaluació dels complements retributius del professorat universitari en 
representació del Consell Social de la UIB 

 
•  :����(� �

— Aprovació de l’assignació de complements retributius al professorat 
 
 

La comissió econòmica del Consell Social s’ha reunit en sessió ordinària el dia 
9 de desembre de 2004. 

  Aprovació del pressupost del Consell Social de la UIB. 
 
 
������	� �����
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�	���� �	�&��������	���� ���� �������	��	��"�
(���344563447. El dia 18 de 
juliol a les 13 hores a la Sala d’Actes de l’edifici Son Lledó, va tenir lloc el 
lliurament dels primers premis d’investigació per a alumnes de batxillerat i de 
cicle formatiu de grau superior, curs 2004-2005.  
 
S’han atorgat vuit primers premis, que han consistit en la matrícula gratuïta d’un 
curs complet de qualsevol titulació oficial a la Universitat de les Illes Balears, en 
la difusió del treball premiat mitjançant la seva inclusió a la pàgina web de la 
UIB, dins l’apartat del Consell Social, i en 800 euros per adquirir material 
informàtic o educatiu, llibres o audiovisuals. Aquests vuit primers premis han 
estat atorgats a: 
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— Pau Rul·lan Ferragut, de l’IES Politècnic (Mallorca), amb l’obra -�����������
������#�������������!���	���
.����	���
�����/�0������������1����	������2. 
— Gabriel Seguí Vidal, de l’IES Pasqual Calbó i Caldés (Menorca), amb l’obra 
-��3�	�������#�4�	5���������2��.�
— Albert Navarro Comes, de l’IES Pasqual Calbó i Caldés (Menorca), amb 
l’obra 6�����"���������������������7)�. 
— Clara Florit Florit, de l’IES M. Àngels Cardona (Menorca), amb l’obra �������
	���8����	8�����������������5������������9�������3����. 
— Christian Huarcaya Azañón, de l’Escola Superior de Disseny (Mallorca), amb 
l’obra :����	��:�3������	������	��3�����. 
— Xavier Capó i Fiol, de l’IES Calvià (Mallorca), amb l’obra ;�����������	����
�5��	���������������������<������	�����������������.�
— Alejandro González Sastre, de l’IES Felanitx (Mallorca), amb l’obra 3����
=����#��������	������"�������.�
— Carles Taberner Moll, de l’IES M. Àngels Cardona (Menorca), amb l’obra 
��!���������	���8����	8����������������������	�����������������9�3���>��?�.�
 
Els centres de secundària dels alumnes premiats amb un primer premi han 
rebut un val de 500 euros per adquirir material informàtic o educatiu, llibres o 
audiovisuals. 

 
En Palma de Mallorca a 14 de setembre de 2005 


