
 
ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL SOCIAL 

DEL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2017 
 

 

A Palma, el dia 25 d’octubre de 2017, a les 17.30 hores, a la Facultat de Medicina, 

bloc H planta -1 de l’Hospital Universitari de Son Espases, es reuneix en sessió 

ordinària el Ple del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears. 

Presideix la sessió la senyora Francesca Mas Busquets i hi assisteixen els consellers 

següents: senyor Gabriel Caldentey Ramos, senyor José Aurelio Castro Ocón, 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, senyor Román Piña Homs, senyor Alfonso Rojo 

Serrano, senyor Joan Roselló Moya, senyora Josefina Salord Ripoll i senyora María José 

Varela Pozo. 

Excusen la seva assistència els membres següents: senyor Daniel Bachiller Pérez, 

senyora Eva Cerdeiriña Outerial, senyora Antònia Paniza Fullana, senyora Carme 

Planas Palou i la senyora Kathrine Susan Wenham Cocks. 

Obre la sessió la senyora presidenta, dona la benvinguda a la senyora María José 

Varela Pozo, representant del Parlament de les Illes Balears al Consell Social, que 

s’incorpora a aquest òrgan en aquesta sessió plenària. Celebra el nomenament de la 

senyora Varela perquè és persona amb molta experiència en moviments socials i de 

dones, i creu que aquesta experiència beneficiarà al consell social. 

També indica la presidenta 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. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del dia 31 de juliol de 

2017. 

2. Aprovació, si escau, de l'augment de càrrega docent del personal docent i 

investigador de la UIB per al curs 2017-18. 

3. Aprovació, si escau, de la memòria del Consell Social del curs 2016-17. 

4. Aprovació, si escau, de l’adhesió del Consell Social al Dia de Francesc de 

Borja Moll. 

5. Informacions de la presidència i la secretaria del Consell Social. 

6. Debat intern. 

7. Precs i preguntes. 

 

 
PRIMER PUNT. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del dia 31 de 
juliol de 2017. 
La presidenta demanar si hi ha cap modificació a fer a l’acta presentada o si es pot 

donar per aprovada. No havent-hi intervencions es dona per aprovada l’acta del ple 

del Consell Social del dia 31 de juliol de 2017 per assentiment dels presents. 

 



 

SEGON PUNT. Aprovació, si escau, de l'augment de càrrega docent del personal 
docent i investigador de la UIB per al curs 2017-18. 
La President explica que es va modificar aquest punt de l'ordre del dia. En principi 

s'havia d'aprovar també els complements retributius d’exceJ ència però per major 

tranquiJ itat dels membres del consell social va modificar el punt i ara només es duen 

a aprovació els complements d’augment de càrrega docent.  

 

Decret 7 de 2017 diu que el consell social ha d'acordar assignar els complements 

retributius, que prèviament han estat aprovats per l’AQUIB, òrgan del qual el senyor 

Joan Llobera i ella en son membres, i després pel Consell de Govern de la UIB.  

 

Amb motiu que el professor Pablo Escrivà va demanar el complement retributiu 

d’exceJ ència, es va acordar a l’AQUIB que es tramitaria aquest complement perquè 

el Consell Social prengués la decisió d’aprovar-lo. A la reunió del Consell de Govern 

els membres representants del consell social que hi assistiren varen entendre que es 

procedia d’aquesta forma i que a més es demanaria a l’AQUIB els fonaments jurídics 

d’aquesta actuació, a petició del doctor José Castro. Sota el seu punt de vista, hi ha 

una discrepància entre l’acord del Consell de Govern i el certificat que aquest òrgan 

va emetre sobre el complement del doctor Escrivà. Com a presidenta, es va estima 

més retrassar una setmana o 15 dies l'aprovació del complement per aclarir els 

diferents punts de vista, perquè convenia més que les coses es fessin en la màxima 

seguretat. Aclarides les discrepàncies es farà un ple extraordinari del Consell Social 

per aprovar aquest complement. 

 

Intervé el senyor Joan Llobera per explicar com varen anar les reunions de l’AQUIB. 

Explica que en una primera reunió al mes de juliol la comissió mirà si es complien els 

requisits, requisits que estan delimitats. Era un moment d'alarma amb el doctor 

Escrivà pel tema penal que estava marxa. Al setembre es feu una altre reunió per no 

aturar la tramitació del complement i perjudicar als altres professors. El Consell de 

Direcció de l’AQUIB acordà incloure al certificat d’aprovació de l’acord que es 

soJ icitava al Consell de Govern que ho tramités al Consell Social per la seva 

avaluació. El llistat del professorat que havia d’obtenir aquest complement retributiu 

va passar al Consell Social sense el nom del doctor Escrivà i no es va decidir així, hi 

havia d'haver el seu nom perquè sinó es podria donar peu a una inseguretat jurídica.  

 

La Presidenta comenta que la intenció no era denegar el complement al doctor 

Escrivà, sino suspendre’l fins acabar el judici.  

 

Intervé el senyor Llorenç Huguet, Rector de la UIB, per comentar que el va sorprendre 

que es modifiqués el punt de l’ordre del dia i que aquest fet agreuja la problemàtica 

del cobrament d’aquest complement retributiu perquè ja s’ha retrassat, i la intenció 

del Consell de Govern era poder seguir la tramitació del complement de la resta del 

professorat La proposta, que sembla mal expressada, fou que el Consell de Govern 

demanés motivació jurídica a l'AQUIB sobre el tema del doctor Escrivà i donés curs a 

la resta de complements. El Rector demana disculpes pels temes administratius, que 

s’han fet dins la interpretació, i comenta que el tema durà al proper Consell de 

Govern. 



 

El senyor Sebastian Lora comenta que, com a membre del Consell de Govern en 

representació del Consell Social, s’ha tenir cura a nivell administratiu perquè no es va 

entendre el mateix de la reunió del Consell de govern. Al mateix temps entén la bona 

voluntat del Rector i li agraeix. 

 

Referent als complements d’augment de càrrega docent que ara es duen a aprovació, 

el Rector comenta que són deguts baixes de professors o canvis d'horaris, per això 

alguns professors tenen més càrrega docent. La Presidenta demana si hi ha més 

intervencions, no havent-n’hi s’aproven els complements retributius per al 

professorat de la UIB d’augment de càrrega docent, amb la compensació econòmica 

corresponent i amb efectes de l'inici de l'any acadèmic 2017-18, que són els següents: 

 

Professor/a Departament Complement A càrrec de la 
plaça 

Calvo Benzies, Yolanda 

Yoy  

Filologia Espanyola, 

Moderna i Clàssica 

90 hores 803113 

Jacob Abad, Karen Lesley  Filologia Espanyola, 

Moderna i Clàssica 

38 hors FEMiC1 (MP 

2609/2017) 

 

Romero Godoy, 

Rosalinda  

Infermeria i 

Fisioteràpia 

90 hores 160905 

 

González Gómez, Sara  Pedagogia i 

Didàctiques 

Específiques 

45 hores Exempció de 

càrrec director 

del departament 

 

Palomino Cabello, Carlos  Química 60 hores Exempció de 

càrrec director 

del departament 

 

 

TERCER PUNT. Aprovació, si escau, de la memòria del Consell Social del curs 
2016-17. 
Presentada la memòria del Consell Social del curs 2016-17, el senyor Joan Llobera 

suggereix que manquen les reunions als òrgans on el Consell Social hi te 

representació, com és el cas de l’AQUIB, el Consell de Govern, etc. 

 

La senyora Josefina Salord intervé per comentar que no dona bona imatge que tres de 

les comissions d’aquest consell no s’hagin reunit aquest curs. El motiu és que les 

propostes es comparteixen en plenari i per això suggereix que no es posin aquestes 

comissions, si tanmateix no s’han realitzat reunions. També suggereix que s'hauria de 

deixar constància dels articles que la presidenta ha publicat a alguns diaris.  

 

Intervé el senyor Llorenç Huguet per comentar que ell també suggereix treure la 

informació sobre les comissions que no s’han reunit. També comenta que pel que fa 

a la comissió acadèmica en aquests moments hi ha pocs temes a tractar i que la 

comissió econòmica podria fer unes primeres reunions anteriors a la concertació del 



pressupost de la UIB. En aquest mateix sentit, intervé la senyora Antònia Fullana, 

gerent de la UIB per comentar que es podria tenir unes reunions quan es preparen 

pressupost i quan es fa auditoria financera de la UIB, les dues conjuntament amb la 

Vicerectora d’Economia i l’empresa auditora.  

 

El senyor Joan Roselló comenta que el tema de noves carreres es podria pensar des de 

la comissió acadèmica. El senyor Huguet intervé per comentar que es pot crear un 

nou grup per estudiar quines carreres s'haurien de fer. El senyor Alfonso Rojo 

comenta que s’ha de tenir en compte que d’aquí a un temps es faran carreres no 

creades mai. Intervé el senyor Joan Llobera comentant que la seva proposta seria 

recollir informació que puguin aportar, socialment, quines son les demandes i 

repensar d’aquí a 10 anys quins estudis s’haurien d’impartir. Qui detecta aquestes 

necessitats són els sectors econòmics i socials, i per això estaria bé que el consell 

social, abans d'acabar el seu mandat, fes una aportació sobre el tema. 

 

No havent-hi més intervencions s’acorda que se modificarà la memòria i es durà a 

aprovació en un proper plenari. 

 

 

QUART PUNT. Aprovació, si escau, de l’adhesió del Consell Social al Dia de 
Francesc de Borja Moll. 
La presidenta comenta que, des del Consell Social, vàrem donar 1.000 euros a la 

Institució Francesc de Borja Moll per a la seva constitució. Ara ens demanen 1.000 

euros més per al 2017. A més demanen l’adhesió al dia de Francesc de Borja Moll, 

que va ser el 10 d’octubre, passada ja aquesta data aquest consell es podria adherir a 

la diada del 2018. 

 

Intervé la senyor Josefina Salord per comentar que recolza la donació i veu amb 

interès que el propi consell social organitzés alguna activitat per a la propera diada, 

per exemple a Ciutadella s'han fet activitats i taules rodones a través de l’IME.  

 

No havent-hi més intervencions, s’aprova per assentiment la concessió de l’ajuda de 

1.000 euros per a la Institució Francesc de Borja Moll per a l’any 2017. 

 

 

CINQUÈ PUNT. Informacions de la presidència i la secretaria del Consell Social. 
 

Comunicat de la Xarxa Vives d’Universitats.  

La Presidenta comenta que s’ha rebut un comunicat de la Xarxa Vives d’Universitats 

sobre els fets ocorreguts a Catalunya el dia 1 d’octubre i llegeix el comunicat per als 

presents. 

 

Intervé el senyor Joan Roselló proposant fer alguna declaració, com a Consell Social, 

sobre el conflicte de Catalunya. Entén que és un tema delicat, però la UIB i el 

Parlament de les Illes Balears han fet declaracions, així com sindicats i ONG.  

 

Intervé el senyor Gabriel Candentey per comentar que també es fa un atac al sistema 

educatiu, centrat allà on tenim una llengua diferent, i es parla d'adoctrinament. 



Segueix comentant que hi ha un risc que, per atacar una situació política, s'ataca als 

drets socials. S’està davant una involució democràtica on les institucions no podem 

estar al marge, perquè s’estan limitant els drets basics.  

 

El senyor Alfonso Rojo comenta que entén que no es pot tornar al passat, amb 

referència al tema lingüístic, que hi ha d’haver un posicionament clar i s’han de 

defensar les aules. 

 

La senyora María Isabel González comenta que és una situació delicada, que 

qualsevol posicionament es pot interpretar erròniament. Hi ha d’haver un 

posicionament clar de respecte i defensa de la feina dels docent, independentment de 

que tengui que veure amb la llengua pròpia o no. No anar més enllà perquè tot és 

interpretable i es centraria en la defensa de la docència i de la UIB. Suggereix que el 

Consell Social s’adhereixi als mateixos posicionaments als quals s’ha adherit la UIB. 

 

La senyora Josefina Salord comenta que no acaba de tenir clar quin posicionament 

s’ha de tenir ara, tenint en compte que els fets ocorreguts a Catalunya el dia 1 

d’octubre ja esta enfora i en breu passarà més cosa, ella esperaria uns dies a veure 

que passa perquè els esdeveniments poden canviar molt.  

 

La presidenta comenta que si s'ha de fer comunicat s'ha de posar al punt ordre del 

dia o aprovar un comunicat si són presents tots els membres, que no és el cas 

d’aquesta reunió.  

 

El senyor Llorenç Huguet comenta que aquest comunicat de la Xarxa Vives es va 

retirar i el comunicat dels rectors es feu a finals de setembre, per tant no ens podem 

adherir a aquest comunicat perquè es va retirar. 

 

El senyor Joan Roselló comenta que s’hauria expressar el suport al manifest de la UIB 

i de suport als rectors i al del parlament balear. Personalment voldria expressar el seu 

acord amb el comunicat d'Amnistia Internacional. El senyor Gabriel Caldentey 

expressa que està d’acord amb el comentari del senyor Roselló. 

 

El senyor Sebastián Lora comenta que necessita més temps per consultar-ho amb 

l'organització que representa, i que un òrgan de consens ha de fer un comunicat en la 

línia de demanar pau i diàleg i no fer un posicionament concret. 

 

La presidenta comenta que, personalment, està d'acord amb el comunicat d’Amnistia 

internacional i si sembla bé als presents, que s'acordi redactar un comunicat i posar-

ho al proper plenari per a la seva aprovació, i demana que els consellers enviin 

propostes. 

 

Comissió sobre la Integritat Acadèmica. 
La Presidenta comenta que la UIB crea aquesta comissió per fomentar i aconseguir la 

integritat acadèmica de tots els membres de la comunitat universitària (professors i 

investigadors, alumnes i personal d’administració i serveis), per fomentar els principis 

de responsabilitat, honestedat i integritat a la UIB. L’objectiu d’aquesta comissió és 

crear un pla de foment de la integritat, basant- se en el Codi de Conducta Europea per 



a la integritat de la recerca. També comenta que el Consell Social hi està representat 

amb la presidenta i dos membres més designats pel Consell Social.  

 

Proposa que es nomenin els senyors Joan Roselló Moya i Teresa Ferrer Hurtado, i 

comenta el currículum de la senyora Ferrer. Segueix comentant que, en campanya 

electoral, el Rector va dir que es faria una comissió d’ètica, i per això ella va pensar 

que les persones designades pel consell social fossin de la branca de la filosofia. El 

senyor Joan Rosello es professor filosofia, i la senyora Teresa Ferrer també és 

professora de filosofia però no vinculada amb la UIB. 

 

Intervé el senyor Llorenç Huguet per comentar que altres universitats ja tenen una 

comissió sobre integritat acadèmica, que la CRUE també va elaborar un document, i 

el CSIC també te una declaració sobre integritat científica. Ara a la UIB es vol crear un 

grup que pugui fer propostes sobre un pla de foment de la integritat acadèmica i que 

estarà formada per el Rector de la UIB, la presidenta del Consell Social, dos membres 

designats pel Consell Social, les persones que hagin tingut la titularitat de la 

Sindicatura de Greuges, un expert en l’àmbit de la integritat acadèmica, i el cap de 

l’Assessoria Jurídica. 

 

Intervé el senyor José Castro per comentar que considera millor substituir un dels 

representants del consell social per una persona amb un perfil mes científic. El senyor 

Domènec Garcies comenta que convendria que hi hagués un representant dels 

estudiants a la comissió. El senyor Joan Llobera comenta que estaria bé que a la 

comissió hi hagués alguna persona amb el perfil del camp biomèdic sanitari, perquè 

podria ajudar molt algú amb experiència amb recerca clínica ja que hi pot haver 

aspectes legals difícils en aquest camp. 

 

Finalitzades les intervencions, la presidenta demana passar a votació la proposta del 

nomenament del senyor Joan Roselló i Teresa Ferrer per formar part d’aquesta 

comissió. Es procedeix a la votació i s’aprova la proposta amb 13 vots a favor, la 

totalitat dels presents. 

 

Reunió per l’aplicació de la Llei d’Igualtat de la Comunitat Autònoma a la UIB. 
La presidenta informa que ha fet una reunió amb professores de la UIB per parlar del 

tema de l’aplicació de la Llei d’Igualtat de la Comunitat Autònoma a la UIB. Hi 

assistiren les doctores Rosa Maria Alberdi d’Infermeria, Margalida Capellà de Dret, 

Pilar Roca de Biologia, Francisca Garcia de Física, Salud Mantero en representació de 

l’Oficina per a la Igualtat i Eva Cerdeiriña del Consell Social. En aquesta reunió no 

varen poder assistir algunes professores per motius d’agenda i foren Esperança Bosch 

de Psicologia, Paca Salvà de Pedagogia i Loren Carrasco directora de l’Escola 

Politècnica Superior. Fou una reunió per tenir una primera trobada i començar a 

elaborar uns objectius. 

 

El senyor Llorenç Huguet comenta que la senyora Antonia Paniza va anar a una 

reunió per temes igualtat i que estaria bé comentar-li el tema per si te suggeriments. 

 

 

Premis Treballs fi de Grau. 



La Presidenta informa que ha finalitzat la convocatòria d’aquests premis i en breu es 

reunirà el jurat. El jurat estarà format per la presidenta i el secretari del Consell Social 

i els professors Joan Frau de Química i Rosa Isabel Rodríguez de Pedagogia. 

 

Informa, també, que s’han presentat 45 TFG distribuïts de la forma següent: 

 

Facultat de Ciències: 8 TFG 

Facultat de Dret: 5 TFG 

Facultat d’Educació: 12 TFG 

Escola Politècnica Superior: 5 TFG 

Facultat de Filosofia i Lletres: 8 TFG 

Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia: 4 TFG 

Facultat de Psicologia: 1 TFG 

Facultat d’Economia i Empresa: cap treball 

Facultat de Turisme: cap treball 

USIB. 2 TFG 

 

Agenda de la Presidenta i del Secretari, des del darrer plenari del consell social. 
S’informa de l’agenda realitzada des del darrer plenari. 

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

Presidenta i Secretari. 

 15 de setembre de 2017. Reunió amb la vicerectora d’Estudiants, Rosabel 

Rodríguez. 

 18 de setembre de 2017. Reunió amb el Consell de Menorca i l’IME. Tema 

museu de la ciència. Secretari. 

 20 de setembre de 2017. Reunió amb l’Ajuntament de Ciutadella. Tema 

museu de la ciència. Secretari. 

 21 de setembre de 2017. Reunió amb l’Ajuntament d’Alaior. Tema museu de la 

ciència. Secretari. 

 22 de setembre de 2017. Reunió amb l’Ajuntament de Maó. Tema museu de la 

ciència. Secretari. 

 26 de setembre de 2017. Reunió del Consell de Govern de la UIB. Presidenta i 

Secretari. 

 28 de setembre de 2017. Reunió amb el Consell Insular d’Eivissa. Tema museu 

de la ciència. Secretari. 

 28 de setembre de 2017. Assistència a l’acte d’obertura de curs a Eivissa. 

Secretari. 

 29 de setembre de 2017. Reunió de la Comissió d’avaluació d’ajuts de 

dinamització de la vida universitària. Presidenta. 

 

SISÈ PUNT. Debat intern. 
Per manca de temps per al debat, es posposa aquest punt de l’ordre del dia per a una 

altres sessió plenària. 

 

 

SETÈ PUNT. Precs i preguntes. 
No es produeixen intervencions 

 



 

 

I no havent-hi més assumptes per tractar, a les 19.20 hores es clou la sessió, de la 

qual, com a secretària, 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 


