
 
ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL 

SOCIAL DEL DIA 15 DE NOVEMBRE DE 2017 
 

A Palma, el dia 15 de novembre de 2017, a les 16.30 hores es reuneix en sessió 
extraordinària el Ple del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears. La reunió 
es du a terme a la sala del Consell de Direcció a Son Lledó, amb connexió, per 
videoconferència, amb la sala de reunions de la seu universitària de Menorca i l’aula 
AV08 de la seu universitària d’Eivissa i Formentera 

Presideix la sessió la senyora Francesca Mas Busquets i hi assisteixen els consellers 
següents: senyor Gabriel Caldentey Ramos, senyor José Aurelio Castro Ocón, senyora 
Eva Cerdeiriña Outerial, senyora Antònia Fullana Puigserver, senyor Domènec Garcies 
Gomila, senyora Maria Isabel González Carrasco, senyor Llorenç Huguet Rotger, 
senyor Joan Llobera Cànaves, senyor Sebastián Lora Sánchez, senyora Antònia Paniza 
Fullana, senyor Román Piña Homs, senyor Alfonso Rojo Serrano, senyor Joan Roselló 
Moya, senyora María José Varela Pozo i senyora Kathrine Susan Wenham Cocks. 

Excusen la seva assistència els membres següents: senyor Daniel Bachiller Pérez, 
senyor Joan March Noguera, senyora Carme Planas Palou, senyora Maria magdalena 
Pons-Quintana Pallicer i senyora Josefina Salord Ripoll. 

Obre la sessió la senyora presidenta, dona la benvinguda als assistents i indica que, 
per motius de salut, el senyor Joan March Noguera no pot assistir a la reunió i que 
Margalida Estelrich exercirà de secretària suplent en aquest plenari. Posteriorment es 
passa a tractar els assumptes de l’ordre del dia, que són els següents: 
 

1. Aprovació, si escau, de complements retributius i d’augment de càrrega 
docent del personal docent i investigador de la UIB. 

2. Aprovació, si escau, de la desinversió en l’entitat Meteoclim Services, SL. 
3. Comunicat sobre la situació de Catalunya. 
4. Informacions de la presidenta. 

 
 
PRIMER PUNT. Aprovació, si escau, de complements retributius i d’augment de 
càrrega docent del personal docent i investigador de la UIB. 
La presidenta comenta que aquest punt ve donat per la retirada de l’ordre del dia del 
plenari anterior sobre els complements retributius. Explica el mal entès que es produí 
amb la certificació de l’acord del Consell de Govern i proposa al consell social 
suspendre el complement retributiu exceI ència del doctor Pablo Escrivà fins a la 
finalització de les causes judicials que estan en procés. 
 
Posteriorment la presidenta demana si hi ha intervencions i si es poden aprovar 
aquests complements retributius amb la suspensió del complement del doctor 
Escrivà. No havent-hi intervencions s’aprova per assentiment aquests acords i 
s’adjunta a aquesta acta el llistat del complements retributius com a annex. 
 
 



SEGON PUNT. Aprovació, si escau, de la desinversió en l’entitat Meteoclim 
Services, SL. 
La presidenta comenta que la creació i la desinversió d’una empresa de base 
tecnològica han de ser aprovades pel Consell Social, per això es presenta la soI icitud 
de desinversió de l’entitat Meteoclim Services, SL. També comenta que va parlar amb 
el senyor Luis Vegas, director de la FUEIB, d’aquest tema i li va comentar que aquesta 
empresa vol ampliar capital i socis i la participació de la UIB els suposa un problema 
administratiu, a més la normativa de creació d’aquestes empreses diu que la 
participació de la universitat és temporal. 
 
Intervé el senyor Llorenç Huguet per manifestar el mateix que ha comentat la 
presidenta i per remarcar que l’objectiu de la UIB en aquestes empreses és impulsar i 
ajudar en els seus inicis. 
 
El senyor Sebastian Lora comenta que veu raonable aquesta desinversió perquè a les 
empreses els interessa créixer i tenir beneficis, si se li posen traves administratives 
arribaria un moment en que no es farien aquests tipus d’empreses i no hi hauria 
coI aboracions entre la universitat i l’empresa privada. També comenta que potser 
seria convenient fer un estudi de la normativa d’aquestes empreses i estudiar quin 
altres tipus de beneficis hi pot tenir la UIB. 
 
El senyor Joan Llobera demana si hi ha antecedents d’aquest cas amb altres empreses 
i li respon el senyor Llorenç Huguet que no, a més també comenta que només hi va 
haver el cas de l’empresa Sanifit però era una empresa anterior a la regulació de les 
spin-of i per tant no és el mateix cas. 
 
La presidenta demana si hi ha més intervencions, no havent-n’hi més s’aprova per 
assentiment la desinversió en l’entitat Meteoclim Services, SL de la UIB. 
 
 
TERCER PUNT. Comunicat sobre la situació de Catalunya. 
A proposta de dos consellers i perquè ja va sorgir el tema en el plenari anterior, la 
presidenta proposa un comunicat del Consell Social sobre la situació de Catalunya, 
comenta que és una proposta de mínims i llegeix la seva proposta de comunicat. 
 
Posteriorment es produeix un debat.  
 
Intervé el senyor Roman Piña per comentar que, per raó de la mateixa institució, que 
aquest òrgan demani l’alliberament de presos està fora del seu context, i que en 
aquest moment s’està instituint el procés i està en mans d’un òrgan independent. Per 
això comenta que no està d’acord en emetre el comunicat. 
 
Intervé el senyor Alfonso Rojo per comentar que hi ha un procés judicial en marxa i 
s’hauria de deixar que finalitzés, a més no està d’acord amb que es denomini “presos 
polítics”. 
 
La senyora María José Varela comenta que el text és correcte i es suficientment 
neutral, a més no és la primera vegada que es demana l’alliberament de presos 



polítics. Segueix comentant que és veritat que el tema està en un procés judicial però 
sempre es pot demanar solucions i diàleg, per tant està a favor d’emetre el 
comunicat. 
 
El senyor Caldentey comenta que està a favor del comunicat però seria millor que fos 
aprovat per unanimitat del consell o sinó per una gran majoria. Segueix comentant 
que a més hi ha molts de dubtes sobre aquest procés, que els tribunals i jutges 
belgues són més curosos i molts de professors de dret penal i especialistes comenten 
que el procés no és clar. 
 
El senyor Sebastian Lora comenta que no està d’acord amb algunes afirmacions del 
comunicat, que no vol ningú a la presó però aquests persones són presos socials i no 
polítics perquè no lluiten contra una dictadura. No veu oportuna la declaració del 
Consell Social, i si es fa també s’ha de reflectir la part dels membres no 
independentistes del consell, s’ha de recollir en el comunicat alguna aportació 
d’aquetes persones. 
 
La senyora Kathrine Wenham comenta que un pres polític no es exclusiu de les 
persones que lluiten contra una dictadura, sinó que es una persona empresonada per 
les seves idees. 
 
La senyora María Isabel González no està a favor d’una declaració on es diguin 
“presos polítics” però si d’una declaració per tota la situació en general. Aquest és un 
tema molt delicat. 
 
Intervé el senyor Llorenç Huguet, per comentar que cap consell social ha fet una 
declaració i que com a Rector no pot donar el vist i plau a un comunicat perquè el 
Consell de Govern de la UIB no s’ha pronunciat sobre el tema i per tant no poden 
donar suport al comunicat. Comenta, també, que és difícil arribar a un consens sobre 
el tema i que en altres comunicats ha sortit la denominació de “persones 
empresonades” i no “presos polítics”. 
 
La presidenta demana que, sentides les intervencions, es valori fer un comunicat de 
mínims o no fer comunicat. 
 
El senyor Roman Piña intervé per comentar que està impressionat pel debat que hi ha 
hagut, que reflexa molt bé la consciència i sensibilitat de cada un dels membres, 
davant uns fets fonamentals del segle XXI, i que la seva opinió, tal i com ha comentat 
abans, és que considera que el Consell Social no ha de fer cap comunicat perquè cap 
consell social ho ha fet i això escapa a les competències d’aquest òrgan. 
 
Intervé el senyor Gabriel Caldentey per comentar que per la Constitució hi ha llibertat 
d’expressió i de càtedra, que aquest clima de crispació social s’està creant des de 
molts fronts. Troba que el consell social ha de dir que estan preocupats i demanen 
que unes persones empresonades siguin alliberades. S’inclina per fer un comunicat 
de mínims i molt neutre per reflectir totes les sensibilitats. 
 



La senyora Eva Cerdeiriña comenta que el consell social ha d’opinar sobre aquestes 
accions de la forma més neutre possible i fent referència sobre tot al diàleg entre les 
parts. 
 
El senyor Joan Llobera comenta que és important un màxim consens per emetre el 
comunicat. Veu bé els canvis introduïts i entén que el consell social s’ha de 
pronunciar sobre temes molt lligats a la universitat però que si hi ha membres que 
fan una petició el consell social ho ha de tenir en compte. És tracta de fer una petició 
de diàleg. 
 
Acabades les intervencions, és procedeix a la votació del comunicat amb els canvis 
proposats. El resultat és de 10 vots a favor, 1 vot en contra i 1 abstenció. No 
participen a la votació 4 persones representants del Consell de Govern de la UIB. 
 
El comunicat aprovat és el següent: 
 

COMUNICAT 
CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 

 
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. 
 

Palma, 15 de novembre de 2017 
 
 
 
QUART PUNT. Informacions de la presidenta. 
La presidenta informa que ja s’han resolt els premis als treballs fi de grau i vol deixar 
constància a aquesta acta del seu agraïment per l’ajuda imprescindible dels membres 
del jurat d’aquests premis en les deliberacions, que han estat els senyor Joan Frau, 
Rosa Isabel Rodríguez i Antònia Paniza. El senyor Joan Frau va fer unes propostes de 
millora que s’incorporaran a la següent convocatòria i agraeix a la senyora Antònia 
Paniza que proposés crear uns premis de treball fi de màster. Convida als presents a 
l’acte de lliurament d’aquests premis que seran el dia 5 de desembre. 
 
Segueix la presidenta comentant que va assistir a una reunió amb la Gerent de la UIB 
i el Director general de Política Universitària del Govern balear, on la Gerent va 
expressar la seva satisfacció per l’aportació del govern a la UIB on s’ha millorat la 
nominativa que dona més estabilitat al pressupost de la universitat, així com la 



millora de la inversió per alumne, que era molt baixa fins al punt que al 2015 la 
nostra universitat era la universitat més mal finançada. Ara aquests dos capítols han 
millorat i creu que el consell social ha de ser sensible sobre aquests temes. 
 

 

I no havent-hi més assumptes per tractar, a les 17.40 hores es clou la sessió, de la 
qual, com a secretari, aixec i autoritz aquesta acta, que té el vistiplau de la presidenta. 

 
El secretari, Vist i plau. 
 La presidenta, 
 
 
 
 
Joan March Noguera Francesca Mas Busquets 



ANNEX 
 

COMPLEMENT RETRIBUTIU D’ESTÍMUL I RECONEIXEMENT DE L'EXCEV ÈNCIA 
INVESTIGADORA I LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT DEL PERSONAL 
DOCENT I INVESTIGADOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS. 
CONVOCATÒRIA 2017 
 
1. Adrover Estelrich, Miquel 
2. Adrover Roig, Daniel 
3. Agawin Romualdo, Nona Sheila 
4. Aguilar Mediavilla, Eva  
5. Alegre Martín, Joaquín 
6. Amengual Pizarro, Marian 
7. Ballester Mortes, Josep Lluís 
8. Baraza Ruiz, Elena 
9. Barceló Crespí, Maria 
10. Bennàsar Figueras, Antoni 
11. Bennàsar Veny, Miquel 
12. Bernat Vistarini, Antonio 
13. Blázquez Salom, Macià 
14. Bornas Agustí, F. Xavier 
15. Bosch Roig, Glòria 
16. Bosch Zaragoza, Rafael 
17. Cabot Ramis, Mateu 
18. Cardona Coll, Daniel 
19. Cardona Juanals, Gabriel 
20. Carot Giner, Jaume Jesús 
21. Casadesús Bordoy, Francesc 
22. Castro Ocón, José Aurelio 
23. Cesari Aliberch, Eduard 
24. Coll Vicens, Bartomeu 
25. de Benito Crosetti, Bárbara 
26. de la Iglesia Mayol, Begoña 
27. de Pedro Gómez, Joan Ernest 
28. Deyà Tortella, Bartolomé 
29. Díaz de Castro, Francisco J. 
30. Donoso Pardo, Josefa 
31. Escrihuela Villar, Marc 
32. Esteban Valdés, Susana 
33. Estela Ripoll, José Manuel 
34. Estrany Bertos, Joan Josep 
35. Feliu Álvarez de Sotomayor, Silvia 
36. Ferrer Gomila, Josep Lluís 
37. Forteza Coll, Rafael A. 
38. Forteza Oliver, Francesc Josep 
39. Fresno Calleja, Paloma 
40. Fuster Parra, Pilar 
41. Garau Juaneda, Lluís 



42. Garcia Buades, M. Esther 
43. Garcia Garcia, Cels 
44. Garcia Mas, Alexandre 
45. Gianotti Bauzà, Magdalena 
46. Gili Pascual, Antoni 
47. Gili Planas, Margalida 
48. Gomila Benejam, Antoni 
49. Gomis Bosch, Damià 
50. González Pérez, Jesús M. 
51. Groizard Cardosa, José Luis 
52. Huguet Rotger, Llorenç 
53. Juan Clar, Carles 
54. Juan Garau, Maria 
55. Juan Vidal, Josep 
56. Juiz García, Carlos 
57. Laglera Baquer, Lluís Miquel 
58. Loureiro Porto, Lucía 
59. Luján López, José Luis 
60. Maner Erbina, Carles 
61. March Isern, Joan Gabriel 
62. Marimón Riutort, Antoni 
63. Martín Oliver, Alfred 
64. Martínez Taberner, Antoni 
65. Martorell Cunill, Onofre 
66. Mas Grimalt, Margalida 
67. Mas Pichaco, Antònia 
68. Medrano Gil, Hipólito 
69. Mirasso Santos, Claudio Rubén 
70. Molina Mula, Jesús 
71. Monjo Cabrer, Marta 
72. Monserrat Tomàs, Sebastià 
73. Montoya Jiménez, Pedro 
74. Muñoz Gomila, Joan 
75. Nadal Gómez, Irene 
76. Negre Bennàssar, Francesca 
77. Nicolau Llobera, Cristina 
78. Nogales Fernández, Balbina 
79. Oliver Araujo, Joan 
80. Oliver Trobat, Miquel F. 
81. Olmos Bonafè, Gabriel 
82. Pascual Gascó, Robert 
83. Payeras Capellà, Maria Magdalena 
84. Paz Lourido, Berta 
85. Perales López, Francisco José 
86. Pérez Garcias, Adolfina 
87. Petrus Bey, Joana Maria 
88. Picó Segura, Catalina 
89. Picornell Belenguer, Caterina Mercè 



90. Picornell Rigo, Antònia 
91. Pons Biescas, Antoni 
92. Pons Morro, Jaume 
93. Ramis Bibiloni, Jaume 
94. Ramon Juanpere, Cori 
95. Ramos Mir, Vicente 
96. Ribas Carbó, Miquel 
97. Roca Bennàsar, Miquel Àngel 
98. Roca Salom, Maria Pilar 
99. Rodríguez Delgado, Montserrat 
100. Rosselló Bover, Pere 
101. Rosselló Matas, Carme 
102. Rosselló Nadal, Jaume 
103. Rosselló Ramon, M. Rosa 
104. Rotger Pons, Maria del Carme 
105. Sastre Albertí, Francesc 
106. Seguí Palmer, M. Concepció 
107. Segura Fuster, Jaume Agapit 
108. Serra Busquets, Sebastià 
109. Serra Vich, Francesca 
110. Socias Salvà, Antoni 
111. Suárez Gómez, Cristina 
112. Sureda Gomila, Antoni 
113. Tauler Riera, Pere J. 
114. Tomás-Valiente Lanuza, María del Carmen 
115. Toral Garcés, Raúl 
116. Tortella Feliu, Miquel Rafael 
117. Tur Marí, Josep Antoni 
118. Valle Gómez, Adamo 
119. Valriu Llinàs, Caterina 
120. Verdera Izquierdo, Beatriz 
121. Verger Gelabert, Sebastià 
122. Vicens Pujol, Carlota 
123. Vidal Conti, Josep 

 
 


