
 
ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL SOCIAL 

DEL DIA 31 DE JULIOL DE 2017 
 

 

A Palma, el dia 31 de juliol de 2017, a les 11 hores, a la sala de reunions del Consell de 
Direcció de Son Lledó (campus de la UIB) i amb connexió de videoconferència amb 
les seus universitàries de Menorca i Eivissa i Formentera, 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 actua com a secretari el 
senyor Joan March Noguera. Hi assisteixen els consellers següents: senyor Gabriel 
Caldentey Ramos, senyor José Aurelio Castro Ocón, senyora Antònia Fullana 
Puigserver, senyor Domènec Garcies Gomila, senyor Llorenç Huguet Rotger, senyor 
Sebastián Lora Sánchez, senyor Román Piña Homs, senyora Josefina Salord Ripoll a la 
seu universitària de Menorca, i els senyors Joan Roselló Serrano i Kathrine Susan 
Wenham Cocks a la seu universitària d’Eivissa i Formentera. 

Excusen la seva assistència els membres següents: senyor Daniel Bachiller Pérez, 
senyora Eva Cerdeiriña Outerial, senyora maria Isabel González Carrasco, senyora 
Antònia Paniza Fullana, senyor Joan Llobera Cànaves, senyora Magdalena Pons-
Quintana Pallicer, senyora Deborah de Oliveira Xavier, senyora Carme Planas Palou i 
el senyor Alfonso Rojo Serrano. 

Obre la sessió la senyora presidenta, dona la benvinguda a tots els consellers i 
conselleres i dona l’enhorabona al senyor Llorenç Huguet per la seva reelecció com a 
Rector de la UIB, desitjant-li una bona feina al cap davant de la institució. 
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 18 de maig de 
2017. 

2. Ratificació, si escau, del nomenament de la senyora Antònia Fullana 
Puigserver com a Gerent de la Universitat de les Illes Balears. 

3. Informe d’auditoria financera i de compliment. Aprovació, si escau, de la 
liquidació dels comptes anuals de la UIB i de la FUEIB de l’any 2016. 

4. Informació sobre el contracte d’auditoria financera i de compliment de 
l’exercici 2017 i nova contractació, si escau. 

5. Aprovació, si escau, de l’adscripció de l’Escola Universitària d’Hoteleria 
de les Illes Balears com a centre adscrit a la UIB. 

6. Aprovació, si escau, de complements retributius del personal docent i 
investigador de la UIB. 

7. Ratificació, si escau, de l’acord de la comissió permanent del dia 30 de 
juny de 2017 sobre la distribució de les beques coJ aboració per al curs 
2017-18, del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. 

8. Premis d’investigació dels Consell Social. Resultats de l’onzena edició i 
aprovació, si escau, de les bases i la convocatòria de la dotzena edició, 
curs 2017-18. 



9. Presentació de la memòria del projecte “Tallers per combatre els 
estereotips de gènere a les aules”, de l’Oficina per a la Igualtat 
d’Oportunitats entre Dones i Homes, subvencionat pel Consell Social. 

10. Informació de la presidència i la secretaria del Consell Social. 
11. Precs i preguntes. 

 

PUNT 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del dia 18 de maig de 
2017. 

La presidenta demana si hi ha modificacions o si es pot donar per aprovada l'acta de 
la sessió anterior. 

No havent-hi més intervencions, s'aprova per assentiment l'acta del ple del dia 18 de 
maig de 2017. 

 

PUNT 2. Ratificació, si escau, del nomenament de la senyora Antònia Fullana 
Puigserver com a Gerent de la Universitat de les Illes Balears. 

La Presidenta comenta que segons la Llei 2/2003 de 20 de març, d’organització 
institucional del sistema universitari de les Illes Balears, a l’apartat D) D’altres 
funcions del Consell diu que: 

1. El rector o la rectora de la Universitat proposarà i nomenarà el o la 

gerent de la Universitat, d’acord amb el Consell Social de la Universitat de 

les Illes Balears. 

Per aquest motiu i a petició del Rector, es proposa a aquest Consell Social la 
ratificació de la senyora Antònia Fullana Puigserver com a Gerent de la UIB. Al mateix 
temps la Presidenta comenta la bona disposició que sempre ha tengut la senyora 
Fullana cap el Consell Social i el seu recolzament, la qual cosa li agraeix. 

No havent-hi més intervencions, s’aprova per assentiment la ratificació del 
nomenament de la senyora Antònia Fullana Puigserver com a Gerent de la Universitat 
de les Illes Balears. 

 

PUNT 3. Informe d’auditoria financera i de compliment. Aprovació, si escau, de 
la liquidació dels comptes anuals de la UIB i de la FUEIB de l’any 2016. 

La presidenta dona la paraula a la senyora Antònia Fullana, gerent de la UIB, perquè 
expliqui l’informe de l’auditoria financera i de compliment de la UIB de l’any 2016. 

La Gerent explica cada un dels apartats de l’informe. A l’apartat d’ingressos destaca 
els capítols 3 i 4 i comenta que les matrícules de l’any 2016 foren inferiors a les 
d’anys anteriors, que hi ha alumnes becaris que a la UIB no se li compensen les 
beques i que la CCAA no compensa les matrícules d’honor, les beques per violència 
de gènere ni les dels minusvàlids. També destaca el capítol 7 d’inversions de la CAIB 
que considera insuficients. Intervé el Rector per comentar que les matrícules a la UIB 
són de les mes baixes de l’estat i que per això s’haurien de compensar amb més 
transferència per part de la CCAA. 



Pel que fa a les despeses, la gerent destaca el capítol 1 de personal amb 59,19 milions, 
despesa que suposa el 68% de tot el pressupost de la UIB. També destaca els capítols 
2 i 3 per les despeses molt contingudes. Posteriorment fa un resum de les despeses 
per programes. 

En el resultat pressupostari comenta que hi ha més obligacions reconegudes que 
ingressos, que això esdevé perquè hi ha projectes i contractacions que son 
pluriennals, per això hi ha un resultat positiu de 1.899.000 euros. També destaca que 
no es dona el cas d’aplicar el RDL 14/2012 de mesures urgents. 

Referent a l’informe d’auditoria financera comenta que hi ha dues limitacions, el 
romanent afectat que no està detallat i els bens finançats afectats pels canvi de pla 
comptable. Pel que fa a les excepcions d’aquest informe destaca les instaJ acions 
esportives que haurien d’estar cedides i potser estarà arreglat dins l’any 2017; el 
deute de la FUEIB amb la UIB que va minvant, suposa que l’any 2018 ja s’haurà 
liquidat i no constarà aquesta excepció a l’informe; ratificacions que no afecten al 
resultat final. 

Pel que fa a l’informe d’auditoria de compliment, destaca el registre d’alguns edificis 
de la UIB, el més històrics, que no estan registrats, encara que la UIB te la voluntat 
d’arreglar-ho; i el compliment de demanar informe de motivació en la contractació 
administrativa. 

Finalitzada l’exposició comenta que l’opinió dels auditors és que l’auditoria és 
favorable amb excepcions. 

S’incorpora a la reunió el senyor Luis Vegas, director gerent de la Fundació 
Universitat-Empresa de les Illes Balears que passa a comentar l’informe d’auditoria 
financera i de compliment de la FUEIB. Comenta que la liquidació del pressupost de 
la FUEIB de l’any 2016 és positiva amb 92.000 euros, i que s’han produït dos anys de 
bons resultats positius per això s’ha pogut minvar el deute que la FUEIB te amb la 
UIB. 

Segueix comentant que l’opinió de l’auditoria financera de la FUEIB és favorable i 
l’auditoria de compliment és favorable amb excepcions. Sobre aquest darrer informe 
destaca que en les contractacions s’han de millorar els informes jurídics de les 
instruccions de contractació; la documentació acreditativa dels procediments de 
contractació, que compleixen els requisits però no es te constància de tot el procés i 
per això ho milloraran; i el segell de temps al perfil del contractant que també s’ha de 
millorar. 

Finalitzades les exposicions, s’obre el debat del plenari. Intervé en primer lloc la 
presidenta per agrair les intervencions de la senyora Fullana i del senyor Vegas i 
comenta que, com que el Consell Social és el darrer esglaó del procés d’auditoria 
financera i no es té tota la informació necessària, demana de participar en el procés 
d’auditoria a la participació d’algun membre del consell social a les reunions amb els 
auditors i que la documentació sigui lliurada al plenari amb 15 o 20 dies d’antelació a 
la reunió del ple per tenir més temps d’estudiar la documentació. 

Els consellers de les seus de Menorca i Eivissa també comenten que necessiten tenir 
la documentació amb més temps d’antelació, agraeixen que les explicacions hagin 
estat clares i que si es reforça el paper del consell social en el procés d’auditoria es 
podria garantir millor la decisió del consell. 



Els respon la Gerent demanant disculpes per una sèrie d’incidències que han 
endarrerit la documentació que els auditors necessitaven i que les seves peticions es 
tendran en compte per a les properes auditories. 

Intervé el senyor Gabriel Caldentey, agraeix l’explicació de la Gerent que li ha resolt 
els dubtes que tenia sobre els informes. Lamenta els problemes que va tenir la FUEIB 
en el passat, que pogués arribar a tenir números vermells, es cert que foren en el 
temps de crisi, i que es convertís en una càrrega per la UIB, per això està molt content 
de que s’estigui recuperant la fundació. 

Pren la paraula el senyor Sebastian Lora demanant som s’ha produït el canvi 
comptable de la FUEIB i si ha estat a costa de retallades de personal, cosa que, si és el 
cas, creu que la FUEIB no compleix amb el seu objectiu, ja que és una entitat que 
hauria d’ampliar el seu espectre. 

Li respon el senyor Luis Vegas comentant que el personal és de la FUEIB i que, per 
exemple, l’estructura del personal de la residència és la mateixa encara que la 
residència no estigui plena. El fet que les dues fundacions es fusionessin es va fer una 
reestructuració de personal, equiparant salaris i llevant duplicitats de llocs de feina. 
Destaca que al 2017 el personal de la FUEIB s’incrementa en un 2,5%. Finament 
destaca que la majoria dels ingressos són de fons privats. Intervé la Gerent per 
comentar que la FUEIB gestiona activitats que la UIB no pot gestionar i així hi tot la 
UIB te uns ingressos per aquests activitats. 

No havent-hi més intervencions, es procedeix a les votacions. De l’aprovació dels 
comptes anuals de la UIB de l’any 2016, els resultats són 12 vots a favor, cap en 
contra i cap abstencions. De l’aprovació dels comptes anuals de la FUEIB de l’any 
2016, els resultats són 12 vots a favor, cap en contra i cap abstencions. Vistos els 
resultats queden aprovats els comptes anuals de la UIB i de la FUEIB de l’any 2016. 

 

QUART PUNT. Informació sobre el contracte d’auditoria financera i de 
compliment de l’exercici 2017 i nova contractació, si escau. 

La Presidenta comenta que el darrer contracte que es te per a l’elaboració de 
l’auditoria financera, és prorrogable per un any més. Si s’acorda prorrogar-lo, al 
novembre no s’ha de fer un nou concurs; si no s’acorda prorrogar-lo, es posarà en 
marxa un nou concurs per a finals d’aquest any. 

No havent-hi intervencions, es procedeix a la votació amb el resultat de 12 vots a 
favor de la renovació del contracte, cap vot en contra i cap abstenció, quedant així 
aprovada la renovació del contracte d’auditoria financera i de complement de la UIB 
de l’any 2017 a l’empresa CMS Auditors Associats, SL. 

 

CINQUÈ PUNT. Aprovació, si escau, de l’adscripció de l’Escola Universitària 
d’Hoteleria de les Illes Balears com a centre adscrit a la UIB. 

La presidenta comenta que no va poder anar a la reunió del Consell de Govern de la 
UIB que es va debatre aquest tema i que ha rebut un missatge del degà de la Facultat 
de Turisme que s’oposa a la impartició del grau de turisme per part d’aquesta escola 
universitària. Entén que el que ara es proposa l’adscripció de l’escola universitària a la 
UIB perquè la impartició del títol de grau oficial ja va ser aprovat pel consell social 



anterior. Posteriorment procedeix a llegir el missatge del degà de turisme per a 
informació de tots els membres del consell que s’adjunta a aquesta acta com a annex 
1. 

Pren la paraula el senyor Llorenç Huguet, Rector de la UIB, per comentar que la 
proposta de que els estudis de turisme siguin un grau oficial parteix d’una proposició 
no de llei aprovada pel Parlament de les Illes Balears, i el aquesta escola adscrita no 
és el mateix que les altres perquè és una escola de la CAIB i la UIB, que veuen la 
necessitat d’oficialitzar els seus estudis però abans s’ha d’aprovar l’adscripció de 
l’escola. Sobre la informació del degà de turisme, comenta que les escoles adscrites 
de turisme i l’Escola d’Hoteleria són anteriors a la facultat, i que en la part 
d’investigació sempre va al davant el departament de la facultat. Finalitza comentant 
que tallar la possibilitat d’aquesta oferta formativa seria un error per la UIB. 

Intervé el senyor Gabriel Caldentey per comentar que s’inclinaria pel que ha expressat 
el degà de turisme però després de sentir l’explicació del Rector veu que no hi ha 
alternativa, a més no es tracta d’una escola adscrita que ve del món privat, i és difícil 
votar en contra. Finalment comenta que hi votarà a favor. 

La senyora Kathrine Wenham comenta que s’ha de definir quin model d’universitat es 
vol perquè veu que s’estan externalitzant estudis de la UIB, i s’hauria de tenir una 
universitat pública més ben dotada perquè la UIB pugui impartir tots els estudis 
necessaris. Finalment comenta que s’abstindrà en aquesta votació perquè no es el 
model d’universitat que ella pensa sigui el mes convenient. 

El senyor Roman Piña comenta que no entraria en disjuntiva de si universitat pública 
o privada, perquè l’escola universitària d’Hoteleria es sobre tot de la CAIB i a més el 
grau de turisme és una proposta del Parlament, per això votarà a favor. 

El senyor Llorenç Huguet respon a la senyora Wenham que ell també està a favor dels 
estudis a la universitat pública però la UIB necessita més recursos econòmics, per 
això demana l’ajuda del Consell Social per obtenir-los. Posa d’exemple que en un 
article del diari El País de fa pocs dies es diu que la UIB es la universitat que està més 
mal finançada de l’estat. Per donar resposta a la necessitat d’aquests estudis es 
necessari més diners. Ara es tracta de recollir l’oportunitat de l’oferta formativa i 
donar resposta en positiu al Govern Balear. 

Intervé el senyor Sebastián Lora per comentar que és una demanda del Parlament i 
que no és una privatització perquè el consorci és un ent públic. 

La presidenta demana si el cost de la matrícula d’aquests estudis seguirà igual o 
s’augmentarà. Li respon el Rector que els preus d’aquest grau seran preus públics i 
que l’alumne pagarà com a qualsevol grau de la UIB. 

La presidenta comenta que aquest consell ha de tenir un debat intern i ha de 
participar en les directrius de la UIB sobre el tema dels estudis. Comenta que ella 
s’abstindrà en la votació perquè la seva visió d ela universitat és com a universitat 
pública, amb un accés igualitari i sense discriminacions per això li inquieta anar 
aprovant estudis fora de la pròpia UIB, doncs no es un model satisfactori; a més es 
necessari més temps de reflexió i prendre les decisions amb més coneixements. 
Demana al Rector que quan hi ha aquests temes més sensibles el Consell Social ha de 
tenir més temps per debatre. 



No havent-hi més intervencions es procedeix a la votació. Els resultats són 8 vots a 
favor, cap vot en contra i 4 vots d’abstenció, quedant així aprovada l’adscripció de 
l’Escola Universitària d’Hoteleria de les Illes Balears com a centre adscrit a la UIB. 

 

SISÈ PUNT. Aprovació, si escau, de complements retributius del personal docent 
i investigador de la UIB. 

A petició del Consell de Govern de la UIB, es presenten tres tipus de complements 
retributius: 

• Complements retributius per augment de càrrega docent. 
• Complements retributius per impartir docència en el projecte Campus Extens 

Illes. 
• Complements retributius addicionals, amb les modalitats de complements 

retributius d’estímul i reconeixement de la docència i la formació permanent, i 
la de complements retributius d’estímul i reconeixement de l’activitat 
investigadora. 

Vista la documentació que s’ha adjuntat a la convocatòria de la reunió, es procedeix a 
la votació. Els resultats són 12 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció, quedant 
així aprovats els complements retributius que s’adjunten a aquesta acta com a annex 
2. 

 

SETÈ PUNT. Ratificació, si escau, de l’acord de la comissió permanent del dia 30 
de juny de 2017 sobre la distribució de les beques co; aboració per al curs 2017-
18, del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. 

La presidenta comenta que el Ministeri d’Educació va soJ icitar al Consell Social que 
fes, com cada any, el repartiment entre els departaments de la UIB de les 12 beques 
de coJ aboració concedides a la UIB, abans del 7 de juliol. Per aquest motiu es va fer 
una reunió de la Comissió Permanent, per urgència ja no hi havia temps per esperar 
al plenari de finals de mes. 

No havent-hi intervencions, es ratifica l’acord de la comissió permanent per 
assentiment dels presents i la distribució de les beques és la següent: 

 
Departament Beques assignades 

Biologia Fonamental i Ciències de la Salut 1 
Ciències Històriques i Teoria de les Arts 1 
Ciències Matemàtiques i Informàtica 1 
Economia de l’Empresa 1 
Filologia Catalana i Lingüística General 1 
Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica 1 
Física 1 
Infermeria i Fisioteràpia 1 
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació 1 
Pedagogia i Didàctiques Específiques 1 
Psicologia 1 
Química 1 



El Ministeri va soJ icitar que s’enviés una relació prioritzada per als supòsits d’una 
eventual insuficiència de candidats per a les beques inicialment assignades, i la 
distribució de les beques, juntament amb la distribució de suplents, queda de la 
forma següent: 

 
Ordre  Departament Beques 

1 Biologia Fonamental i Ciències de la Salut 1 
2 Ciències Històriques i Teoria de les Arts 1 
3 Ciències Matemàtiques i Informàtica 1 
4 Economia de l’Empresa 1 
5 Filologia Catalana i Lingüística General 1 
6 Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica 1 
7 Física 1 
8 Infermeria i Fisioteràpia 1 
9 Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació 1 
10 Pedagogia i Didàctiques Específiques 1 
11 Psicologia 1 
12 Química 1 
13 Psicologia 1 
14 Física 1 
15 Química 1 
16 Ciències Històriques i Teoria de les Arts 1 
17 Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica 1 
18 Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació 1 

 

VUITÈ PUNT. Premis d’investigació dels Consell Social. Resultats de l’onzena 
edició i aprovació, si escau, de les bases i la convocatòria de la dotzena edició, 
curs 2017-18. 

La presidenta comenta que s’han enviat amb la documentació del plenari els resultats 
de l’onzena edició així com la proposta de les bases de la dotzena edició. Aquestes 
s’han d’aprovar per poder posar en marxa el procés de la convocatòria al més 
setembre o octubre. Indica unes petites modificacions amb referència a les de l’any 
anterior. 

Després del debat s’aproven les bases de la nova convocatòria per assentiment dels 
presents. Aquestes s’adjunten a aquesta acta com a annex 3. 

 

NOVÈ PUNT. Presentació de la memòria del projecte “Tallers per combatre els 
estereotips de gènere a les aules”, de l’Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats 
entre Dones i Homes, subvencionat pel Consell Social. 

La presidenta comenta que amb part dels romanents de l’any anterior, s’ha pogut dur 
a terme aquests tallers des de l’Oficina d’Igualtat de la UIB. Aquests tallers han tengut 
molt bona acollida i s’han fet a 22 centres educatius de Mallorca, i pel curs que ve ja 
s’han programat a centres de Menorca i Eivissa. Comenta que està molt satisfeta de 



l’acollida dels tallers, els quals donaran el seu fruit més a llarg termini perquè el tema 
de que tracten es un procés lent. 

Segueix comentant que aquest any el Consell Social hi destina 12.000 euros per al 
contacte de la persona que organitza i imparteix els tallers, a més d’una part per a 
unes jornades de dona i ciència organitzades també per l’Oficina d’Igualtat. Demana 
a la Gerent que els romanents d’aquest any 2017 del Consell Social també es puguin 
quedar al consell, com l’any passat, per a seguir amb aquestes activitats. 

Intervé el senyor Gabriel Caldentey per comentar que l’informa és impactant i el 
sorprèn que digui que inicialment el professorat no s’hi va implicar. Demana si s’ha 
feta extensiva l’oferta a centres públics i privats. Li respon la presidenta que si, a 
centres públics, concertats i privats, que primer hi va haver poca implicació per part 
del professorat però que el seu interès ha anat en augment. 

 

DESÈ PUNT. Informació de la presidència i la secretaria del Consell Social. 

La presidenta i el secretari comenten les seves agendes d’aquests mesos. El senyor 
Joan March comenta que es torna a posar en marxa el tema del Museu de la Ciència i 
de la Tècnica de les Illes Balears i que estan parlant amb els grups parlamentaris, 
institucions i Govern Balear. El Govern, a través de la Conselleria de Cultura, es faria 
càrrec del projecte i aniria al pressupost de l’any 2018, així es podrien fer les primeres 
passes dins aquest any. 

La presidenta comenta que veu en preocupació el tema dels estudis de Turisme i que 
també n’ha parlat amb l’Escola Felipe Moreno, convindria fer una reunió monogràfica 
sobre el tema. 

Sobre el tema de les ajudes a alumnes amb causes sobrevingudes, comenta que n’ha 
parlat amb la professora Pilar Roca i s’haurien de replantejar aquests ajuts perquè 
fossis més realistes, doncs s’arriben a donar pocs ajuts quan hi ha molts d’alumnes 
que es queden sense poder accedir a aquestes beques. 

Segueix la presidenta comentant que el Consell Social es traslladarà prest a Can Oleo 
i que ja es sap la persona que substituirà a la senyora Aina Rado. Es tracta de la 
senyora María José Varela i espera que es pugui incorporar al proper plenari. 

 

ONZÈ PUNT. Precs i preguntes. 

La senyora Kathrine Wenham i el senyor Joan Roselló comenten el mal estar pels 
problemes apareguts a les proves de selectivitat, diferència de preguntes, erros, 
problemes en els exàmens de matemàtiques i anglès, etc. Demanen que es faci el 
possible perquè això no torni a passar i consideren que el Consell Social s’hauria de 
manifestar sobre el tema. El senyor Roselló considera que el Consell Social també ha 
de mostrar el seu suport al departament de Filologia Catalana perquè està en contra 
de que s’hagi de triar el llenguatge de la selectivitat. 

Respon la senyora Antònia Fullana que les proves de selectivitat has sofert un canvi 
de normativa, expressa li ha sabut greu els problemes que hi ha hagut i que ja estan 
fent feina amb un protocol de millora perquè no torni a passar. Pel que fa al tema del 
català comenta que per iniciativa pròpia no haurien fet cap canvi, però es rebé 



comunicació de la Secretaria General del Ministeri d’Educació i va com a exigir el 
tema. Varen agafar el sistema de selectivitat de Catalunya encara que a la UIB li 
hagués agradat més poder seguir amb el seu propi sistema. 

El senyor Gabriel Caldentey comenta la seva preocupació per la ingerència de l’estat 
central en una competència que és de la comunitat autònoma. 

La majoria dels consellers expressen el seu mal estar sobre aquest tema. 

 

I no havent-hi més assumptes per tractar, a les 14 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 

 

  



ANNEX 1 

Contingut del missatge 

Assumpte: Creació d'una nova escola adscrita per impartir el Grau Oficial en Direcció 
Hotelera Internacional.  

Raons per les que la Facultat de Turisme hi està en contra: 

 La Facultat de Turisme (FT en endavant) està totalment a favor de que la UIB 
organitzi un títol oficial en Direcció Hotelera Internacional, donada la 
importància d'aquest sector al nostre sector empresarial. 

 No obstant això, la FT considera que la UIB disposa dels recursos necessaris 
(tant humans com físics) per organitzar aquest títol, i no es necessària en cap 
cas la creació d'una nova escola adscrita (que ja serà la quarta escola adscrita 
de la UIB, un tamany molt elevat tenint en compte la dimensió de la UIB). 

 Pensa'm que el model de creixement a través de escoles adscrites que proposa 
la Conselleria d'Educació no es el model idoni en el context universitari actual, i 
en cap cas, constitueix un model universitari just i sostenible. 

 Els recents processos d'acreditació ens han demostrat de les importants 
mancances que presenten les escoles adscrites de la UIB (veure els documents 
de l'acreditació dels centres adscrits Felipe Moreno i del Consell Insular 
d'Eivissa), i que el seu model universitari no es l'adequat en el context actual, 
sobretot dins l'àmbit de la recerca. 

 Actualment el títol propi de Direcció Hotelera Internacional (DHI en endavant) 
presenta un alt nivell de similitud amb el Grau Oficial en Turisme, que es troba 
al voltant del 75%. Aleshores, això demostra que la UIB disposa de 
capital  humà capacitat per impartir la major part de les assignatures 
contingudes dins el potencial títol de DHI. 

 La UIB es capdavantera a nivell nacional i internacional en recerca en l'àrea del 
turisme, i disposa de un gran capital humà dins aquesta àrea capacitat per 
impartir docència dins un potencial títol oficial en DHI. 

 Diversos rànquings nacionals i internacionals acrediten que la UIB es 
capdavantera en la recerca dins l'àmbit del turisme. 

 La Escola de Hoteleria no disposa de la estructura de personal necessària per 
poder verificar el títol davant ANECA. Actualment sols disposa de 2 professors 
doctors, i no esta previst que cap dels professors de la Escola es doctori en els 
propers anys. 

 La forma a través de la que la Escola de Hoteleria té previst "solucionar" el punt 
anterior, es a través de la contractació de professors doctors de la UIB per 
impartir puntualment assignatures i cobrant exclusivament per les hores de 
classe impartides, a fi de aconseguir el percentatge de doctors exigit per 
ANECA. 

 Aleshores, si finalment serà la UIB qui proporcionarà el capital humà necessari 
per acreditar el títol davant ANECA, perquè no organitza la UIB directament el 
títol?. 

 La imatge que donarà la UIB al crear una escola adscrita nova, es del tot 
negativa, ja que la societat entendrà que la UIB crea l'escola adscrita perquè es 
incapaç d'impartir el títol, quan això no es cert. 



 El cost econòmic que suposarà per el Govern Balear la creació de l'escola 
adscrita per impartir aquest títol, serà molt major que el cost que suposaria que 
el títol l'organitzes la UIB directament (a més dels costos que ja suposa 
actualment per el Govern Balear, la caiguda en el preu de la matricula suposarà 
un increment de cost de la escola adscrita (que assumirà íntegrament el Govern 
Balear) de 500.000 euros anuals addicionals). 

 Segons es va dir al Consell de Govern, pareix ser que el Govern Balear sols 
finançarà la creació del títol de DHI si es fa a través d'una escola adscrita, però 
no ho farà si ho fa la UIB directament. La FT pensa que aquesta mena de 
condicionants i intromissions en les decisions universitàries son del tot 
inadmissibles en un sistema educatiu del segle XXI. 

Per totes aquestes raons, la Facultat de Turisme prega ser escoltada, i que es valori la 
proposta de que el títol de DHI sigui organitzat dins la pròpia universitat, sense 
necessitat de crear una nova escola adscrita. 

El resultat de la votació al Consell de Govern: 18 vots a favor, 7 en contra i 9 
abstencions. 

 

Atentament,  

Bartolomé Deyá Tortella 

Degà de la Facultat de Turisme 

 

  



ANNEX 2 

 

COMPLEMENT RETRIBUTIU D’ESTÍMUL I RECONEIXEMENT DE LA 
DOCÈNCIA I LA FORMACIÓ PERMANENT DEL PERSONAL DOCENT I 
INVESTIGADOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS. 
CONVOCATÒRIA 2017. 

1. Agawin Romualdo, Nona Sheila 
2. Aguiló Fuster, Josep Ignasi 
3. Alberó Santacreu, Daniel Josep 
4. Alegre Martín, Joaquín 
5. Alonso Paulí, Eduard 
6. Amer Fernández, Joan Alfred 
7. Balle Cabot, Maria 
8. Baraza Ruiz, Elena 
9. Barceló Oliver, Miquel 
10. Barranco González, Manuel Alejandro 
11. Bengoechea Cousillas, Juan Bautista 
12. Bordoy Fernández, Antoni 
13. Bosch Zaragoza, Rafael 
14. Bota Salord, Josefina 
15. Buades Capó, Antoni 
16. Bujosa Bestard, Àngel 
17. Calafat Ripoll, Catalina 
18. Calderón Medina, Inés 
19. Canals Guinand, Vicenç Josep 
20. Cantallops Ramon, Jaume 
21. Cerdà Pino, Joan Josep 
22. Conde Tejón, Antonio 
23. Cortés Pomacóndor, Susana María 
24. Costa Costa, Antoni 
25. de Freitas Fernandes, Jenny Carolina 
26. de Oliveira Xavier, Marinez 
27. Escandell Proust, Isabel Joana 
28. Femenia Marroig, Antoni 
29. Ferreira Marquès, Helena Isabel 
30. Ferrer Ribot, Maria Jerònia 
31. Ferrer Tapia, Belén 
32. Forteza Oliver, Miquela 
33. Fullana Puigserver, Pere 
34. García de la Banda García, Gloria 
35. Garcia Ple, Carme 
36. Garcia Rosselló, Jaume M. 
37. Gervilla Garcia, Elena 
38. Gil Medrano, Cristina 
39. Gili Pascual, Antoni 
40. Ginard Feron, David 
41. Gomila Benejam, Antoni 
42. Gomila Grau, Maria Antònia 
43. González Maya, Juan Carlos 
44. Grimalt Servera, Pedro 
45. Hernández Barbosa, María Sonsoles 



46. Hinajero Campos, María Francisca 
47. Jarazo Álvarez, Rubén 
48. Jaume Capó, Antoni 
49. Jaume Rodríguez, Andreu Lluís 
50. Jiménez Cortés, María Antonia 
51. Juan Vicens, Antònia 
52. Juiz García, Carlos 
53. Laglera Baquer, Lluís Miquel 
54. Lejarraga, Tomás 
55. Lera Castro, Isaac 
56. Lladó Pol, Francesca 
57. Llinàs Bégon, Joan Lluís 
58. López Penadès, Raül 
59. Loureiro Porto, Lucía 
60. Lucena Pimentel, Abel Ernesto 
61. Mangiavacchi, Lucia 
62. Manresa Yee, Cristina Suemay 
63. Martínez Andreu, Sònia 
64. Martínez-Abascal García, Ángeles 
65. Massanet Massanet, Sebastià 
66. Mateu Vicens, Guillem 
67. Méndez Durón, Rebeca del Carmen 
68. Mesquida Cantallops, Antoni Lluís 
69. Miquel Novajra, Alexandre 
70. Molina de Dios, Ramon 
71. Monjo Cabrer, Marta 
72. Morey López, Mercè 
73. Mulet Forteza, Carles 
74. Mus Amézquita, Maurici 
75. Mut Amengual, Bartomeu 
76. Navarro Gómez, Ricardo Jesús 
77. Navarro Guzmán, Capilla 
78. Oehling de los Reyes, Alberto José 
79. Ortega Castro, Joaquín 
80. Paredes Esquivel, Clàudia Caterina 
81. Piccoli, Luca 
82. Picornell Belenguer, Caterina Mercè 
83. Piro Perusín, Oreste 
84. Pons-Estel Tugores, Catalina 
85. Proenza Arenas, Ana María 
86. Prohens Sastre, Rafel Jaume 
87. Pujol Nadal, Ramon 
88. Quiñonero Santiago, David 
89. Rallo Fabra, Lucrecia 
90. Ramis Barceló, Rafael 
91. Ramon Juanpere, M. Misericòrdia 
92. Ribas González, Carlos Rodrigo 
93. Ripoll Perelló, Maria Isabel 
94. Roig Rigo, Sebastià 
95. Rosende Pérez, Aida 
96. Rost Bagudanch, Assumpció 
97. Rubí Barceló, Antoni 
98. Ruiz Aguilera, Daniel 



99. Salom Parets, Aina 
100. Sansó Rosselló, Andreu 
101. Santana Gallego, María 
102. Seguí Llinàs, Miquel 
103. Simal Florindo, Susana 
104. Sitges Quirós, Carolina 
105. Sureda Garcia, Immaculada 
106. Sureda Gomila, Antoni 
107. Tomás-Valiente Lanuza, María del Carmen 
108. Torrens Serra, Joan 
109. Torres Figuerola, Catalina M. 
110. Trias Prats, Bartomeu 
111. Vaello Sebastià, Antoni 
112. Valle Gómez, Adamo 
113. Verd Martorell, Jaume 
114. Vilanova Canet, Bartomeu 
115. Vives Barceló, Margalida 

 

COMPLEMENT RETRIBUTIU D’ESTÍMUL I RECONEIXEMENT DE L’ACTIVITAT 
INVESTIGADORA DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DE LA 
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS. CONVOCATÒRIA 2017 

1. Andrés Benito, Pilar 
2. Artigues Bonet, Antoni Albert 
3. Bengoechea Cousillas, Juan Bautista 
4. Bennàsar Veny, Miquel 
5. Crespí Cladera, Rafel 
6. Deyà Bauzà, Miquel Josep 
7. Deyà Tortella, Bartolomé 
8. Estrany Bertos, Joan Josep 
9. Ferragut Garcias, Alexandre 
10. Franch Fluxà, Joan 
11. Gamundí Gamundí, Antoni 
12. Garau Juaneda, Lluís 
13. Horrach Sastre, Gabriel Antoni 
14. Janer Torrens, Joan David 
15. Laglera Baquer, Lluís Miquel 
16. Llodrà Grimalt, Francesca 
17. Lozano Arnica, Gonzalo 
18. Martín Oliver, Alfred 
19. Martínez Cañellas, Anselmo M. 
20. Massot Perelló, Magdalena 
21. Mauleón Méndez, Emilio 
22. Miró Julià, Margarita 
23. Molina Mula, Jesús 
24. Monjo Cabrer, Marta 
25. Nadal Gómez, Irene 
26. Oliver Trobat, Miquel F. 
27. Oliver Vara, Paula 
28. Paniza Fullana, Antònia 
29. Pericàs Beltran, Jordi 
30. Picornell Belenguer, Caterina Mercè 



31. Pomar Castellano, Carlos J. 
32. Pons Florit, David P. 
33. Pons Jaume, M. Margalida 
34. Prohens Sastre, Rafel Jaume 
35. Ramos Mir, Vicente 
36. Ribot Riutort, Joan 
37. Riera Palou, Felip 
38. Rodríguez Delgado, Montserrat 
39. Rodríguez Guerrero, Ana María 
40. Rosselló Nadal, Jaume 
41. Sesé Abad, Albert 
42. Suárez Gómez, Cristina 
43. Tirado Bennàsar, M. Dolores 
44. Tomás-Valiente Lanuza, María del Carmen 
45. Tugores Ques, Maria 
46. Verdera Izquierdo, Beatriz 
47. Vidal Conti, Josep 
 

COMPLEMENTS RETRIBUTIUS ADDICIONALS DEL PERSONAL DOCENT I 
INVESTIGADOR DE LA UIB QUE HAN D’IMPARTIR DOCÈNCIA EN EL PROJECTE 
CAMPUS EXTENS ILLES, DURANT L’ANY ACADÈMIC 2017-18. 

 

Assignatures primer semestre curs 2017-18 
Nom Departament Assig. Crèdits Retribució  € 

Valero Sierra, Óscar (TU)  
 

Ciències 
Matemàtiques 

20601 6 3.030 

 
Nom Departament Assig. Crèdits Retribució  € 

Ferragut Oliver Bartolomé (As.) Dret Públic 20400 6 3.030 
Garau Juaneda, Lluís (CU) Dret Públic 20430 6 3.030 
Janer Torrens, Joan David (TU) Dret Públic 20412 6 3.030 
Oliver Araujo, Joan (CU) Dret Públic 20410 6 3.030 
Ramon Ribas, Eduard (TU) Dret Públic 20421 6 3.030 
Socias Camacho, Joana Maria 
(TU) 

Dret Públic 20420 6 3.030 

Trias Prats, Bartomeu (Contr.dr. 
interí 

Dret Públic 20411 6 3.030 

 
Nom Departament Assig. Crèdits Retribució  € 

Aguiló Femenias, Margalida 
(TEU) 

Economia de 
l’Empresa 

20602 6 3.030 

Alemany Hormaeche, 
Margalida(TEU) 

Economia de 
l’Empresa 

20602 6 
 

2.020 
 

Garcia Sastre, M. Antònia (TU) Economia de 
l’Empresa 

20509 6 2.020 

Lejarraga,Tomás (Contr.dr) Economia de 
l’Empresa 

20505 6 2.020 

Lozano Arnica, Gonzalo (TU) Economia de 
l’Empresa 

21202 6 3.030 

Massot Perelló, M. Magdalena Economia de 21212 6 3.030 



(TU) l’Empresa 
Orfila Sintes, Francina M. 
(Contr.dr.) 

Economia de 
l’Empresa 

21213 6 3.030 

Vegas Alonso, Luis Manuel (TEU) Economia de 
l’Empresa 

21204 6 3.030 

Velasco Merchán, Jorge Emilio 
(As. ) 

Economia de 
l’Empresa 

20517 6 2.020 

 
Nom Departament Assig. Crèdits Retribució  € 

Alcover Casasnovas, Antoni 
L.(TEU) 

Economia Aplicada 20500 6 2.020 

Costa Costa, Antoni (P.col.) Economia Aplicada 20526 6 2.020 
Jacob Escauriaza, Marta (TU) Economia Aplicada 20600 6 3.030 
Morey Tous. Antònia (TU) Economia Aplicada 21203 6 3.030 
Payeras  LLodrà, Margalida 
(TU) 

Economia Aplicada 21214 6 3.030 

Sansó  Rosselló, Andreu (CU) Economia Aplicada 21205 6 3.030 
Valle Valle, Elisabeth (Contr.dr.) Economia Aplicada 20600 6 3.030 

 
Nom Departament Assig. Crèdits Retribució  € 

Ripoll  Perelló, Maria Isabel 
(Contr. dr. interna) 

Filologia Catalana 22102 6 3.030 

     
Nom Departament Assig. Crèdits Retribució  € 

Genovart, Rapado, Maria 
Consolación (As.) 

Geografia 22127 6 3.030 

Salvà Tomàs, Pere A. CU) Geografia 22114 6 3.030 
Seguí Llinas, Miquel (TU) Geografia 21100 6 2.020 
     

Nom Departament Assig. Crèdits Retribució  € 
Adame Obrador, M. Teresa 
(TU) 

Pedagogia Aplicada i 
Psicologia de 

l’Educació 

22110 6 3.030 

Negre Bennàssar, Francesca 
(Contr. dr) 

Pedagogia Aplicada i 
Psicologia de 

l’Educació 
 

22104 6 3.030 

Verger Gelabert, Sebastià (TU) 
 

Pedagogia Aplicada i 
Psicologia de 

l’Educació 

22111 6 3.030 

     
Nom Departament Assig. Crèdits Retribució  € 

Motilla Salas, Xavier (Contr. dr.) Pedagogia i 
Didàctiques 
Específiques 

22101 6 3.030 

Muntaner Mas, Adrià (Adj) 
 

Pedagogia i 
Didàctiques 
Específiques 

22121 6 
impartició 

50% 

3.030 
retribució 

50% 
Palou Sampol, Pere (TU) 
 

Pedagogia i 
Didàctiques 
Específiques 

22121 6 
impartició 

50% 

3.030 
retribució 

 50% 



 

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. 

Professor/a Departament Complement A càrrec de la plaça 
Leza Salort, Maria del Mar  Biologia 60 hores 010801 
Piña, Fernández  Samuel   Biologia 30 hores  B12 
 
Monreal Bringsvearerd, 
Erik  

Dret Públic 76 hores 050439 

Llompart Bennàssar, 
Magdalena  

Dret Públic 88 hores  050439 

Salom Parets, Aina  Dret Públic  80 hores 050236/050440 
Todolí Signes, Adrián  Dret Públic  28 hores 050440 
Trias Prats, Bartomeu  Dret Públic 56 hores DPÚ2 
 
Bujosa Bestard, Àngel  Economia Aplicada 30 hores 602150 

     
Nom Departament Assig. Crèdits Retribució  € 

Alberdi Castell, Rosa Maria 
(TEU) 
 

Infermeria i 
Fisioteràpia 

22702 6 
imparticio 

25% 

3.030 
retribució 

25% 
Artigas Lelong, Berta (TEU) Infermeria i 

Fisioteràpia 
22716 6 3.030 

Bennàsar Veny, Miquel (Contr. 
Dr.) 

Infermeria i 
Fisioteràpia 

22709 6 3.030 

de Pedro Gómez, Joan Ernest 
(TU) 

Infermeria i 
Fisioteràpia 

22708 3 1.015 

Fornés Vives, Joana (CEU) 
 

Infermeria i 
Fisioteràpia 

22701 6 
impartició 

50% 

3.030 
retribució 

 50% 
Gonzalez Cantarero, Victoria 
(As.) 

Infermeria i 
Fisioteràpia 

22701 6 
impartició 

50% 

3.030 
retribució 

50% 
Miró Bonet, Margalida ( TEU)  
 

Infermeria i 
Fisioteràpia 

22702 6 
impartició 

60% 

3.030 
retribució 

 60% 
Sansó Martínez, Noemí ( Adj. 
dr.) 
 

Infermeria i 
Fisioteràpia 

22702 6 
impartició 

15% 

3.030 
retribució 

15% 
     

Nom Departament Assig. Crèdits Retribució  € 
Cadenas Iturriozbeitia, Arturo 
(As.) 

Dret Privat 20401 6 3.030 

Leal Mayol, Francisco( As.) Dret Privat 20400 6 2.020 
Llodrà Grimalt, Francesca (TU) Dret Privat 20428 6 3.030 
López Simó, Francisco (CU) Dret Privat 20419 6 3.030 
Mateo Hernández, José Luis 
(Contr.dr.) 

Dret Privat 20408 6 3.030 

Tur Faúndez, María Nélida (CU) Dret Privat 20418 6 3.030 



Capó Parrilla, F. Javier  Economia Aplicada 90 hores 060274 
Cardona Coll, Daniel  Economia Aplicada 30 hores 060274 
Costa Costa, Antoni  Economia Aplicada 60 hores 602150 
del Barrio Castro, Tomás  Economia Aplicada 60 hores 060274 
Escrihuela Villar, Marc  Economia Aplicada 30 hores 602150 
Ferreira Marquès, Helena 
Isabel  

Economia Aplicada 30 hores EA1 

Ramos Mir, Vicente  Economia Aplicada 60 hores EA1 
Rubí Barceló, Antoni  Economia Aplicada 30 hores 602150 
Sard Bauzà, Maria  Economia Aplicada 30 hores EA1 
Tcener, Inna  Economia Aplicada 30 hores EA1 
Torres Figuerola, Catalina 
M  

Economia Aplicada 60 hores 602150 

 
Alemany Hormaeche, 
Margalida  

Economia de l’Empresa 30 hores EE12 

 
Prieto Arranz, José Igor  Filologia Espanyola, 

Moderna i Clàssica 
64 hores 080399 

Roca Arañó, Francesca  Filologia Espanyola, 
Moderna i Clàssica 

90 hores 080211 (60 hores) 
/080212 (30 
hores) 

 
Roca Adrover, Miquel Jesús  Física 30 hores 1h d’excempció de 

càrrec director del 
Departament 

 
Alomar Garau, Gabriel  Geografia 69 110222 
Lorenzo Lacruz, Jorge  Geografia 84 hores 110219 
Morán Tejeda, Enrique  Geografia 21 hores 110346 
Murray Mas, Ivan  Geografia 49 hores 110346 
 
Ballester Brage, Lluís  Pedagogia i Didàctiques 

Específiques 
62 hores PDE6 (FOU 430) 

Gomila Grau, Maria 
Antònia  

Pedagogia i Didàctiques 
Específiques 

29 hores 200886 

Fullana Puigserver, Pere  Pedagogia i Didàctiques 
Específiques 

42 hores 200886 

Jaume Adrover, Maria 
Magdalena  

Pedagogia i Didàctiques 
Específiques 

32 hores 200886 

Muntaner Mas, Adrià  Pedagogia i Didàctiques 
Específiques 

60 hores 200886 

Motilla Salas, Xavier  Pedagogia i Didàctiques 
Específiques 

58 hores 200415  

Palou Sampol, Pere  Pedagogia i Didàctiques 
Específiques 

24 hores PDE2 (MP 
24/07/2017) 

 
Palmer Pol, Alfons L.  Psicologia 90 130125 
 
Eim Izquierdo, Valeria  Química 30 hores 140118 

 



 

ANNEX 3 

 
DOTZENA CONVOCATÒRIA DELS PREMIS D’INVESTIGACIÓ PER A 
ALUMNES DE BATXILLERAT I DE CICLES FORMATIUS DE GRAU 
SUPERIOR CONVOCATS PEL CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE 
LES ILLES BALEARS, CURS 2017-18 
 
Presentació 
El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears és un òrgan de participació de la 
Universitat, format per representants dels àmbits institucional, social, laboral, 
empresarial, cultural, etc., de la societat balear i per representants de la mateixa 
Universitat. 
Amb els objectius de fomentar entre la joventut de les Illes Balears l'esperit de recerca 
i la creativitat en els diferents àmbits del coneixement humà, coJ aborar a difondre la 
importància dels estudis universitaris, i facilitar la coneixença de la Universitat de les 
Illes Balears entre els alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau superior, el 
Consell Social de la Universitat de les Illes Balears convoca enguany per dotzena 
vegada els premis d’investigació per a alumnes de batxillerat i de cicles formatius de 
grau superior.  
 
Bases 
 
1. Hi poden concórrer els alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau superior 
matriculats en un centre educatiu de les Illes Balears durant el curs 2017-18. 
 
2. Els treballs que optin a aquests premis han d’estar inclosos en una de les 
categories següents: 

— Categoria 1. Treballs individuals relacionats amb les arts, humanitats, 
ciències socials o ciències jurídiques.  

— Categoria 2. Treballs individuals relacionats amb les ciències, ciències 
de la salut, enginyeria i arquitectura.  

— Categoria 3. Treballs coJ ectius relacionats amb les arts, humanitats, 
ciències socials o ciències jurídiques (màxim 3 persones).  

— Categoria 4. Treballs coJ ectius relacionats amb les ciències, ciències 
de la salut, enginyeria i arquitectura (màxim 3 persones).  
 

3. Tots els premis consistiran en el següent: 
— Matrícula gratuïta del primer curs complet de qualsevol titulació oficial 

de la Universitat de les Illes Balears per al curs 2018-19, o 2019-20 en 
el cas que els alumnes guanyadors cursin el primer curs de batxillerat o 
de cicles formatius de grau superior. 

— Estada gratuïta durant el primer mes del curs 2018-19 a la Residència 
d’Estudiants de la UIB, per als guanyadors de segon curs de batxiller i 
segon curs de cicles formatius de grau superior, si tenen plaça a la 
Residència (procediment de soJ icitud i assignació de places disponible 
en www.residenciauib.es). O, en cas de que aquests alumnes específics 



no tenguin previst de viure-hi, l’abonament anual a les instaJ acions 
esportives de CampusEsport. Aquests premis no son acumulables amb 
altres premis de les mateixes característiques. 
 

El nombre de premis segons la categoria és el següent: 
— Categoria 1: dos premis. 
— Categoria 2: dos premis. 
— Categoria 3: un premi per a cada membre de l’equip guanyador. 
— Categoria 4: un premi per a cada membre de l’equip guanyador. 

 
4. Cada professor responsable del treball o dels treballs guanyadors rebrà un val de 
300 euros per a l’adquisició de llibres, música, material informàtic o educatiu. 
 
5. Els alumnes que optin a aquest premi poden fer-ho a títol individual o bé coJ ectiu. 
En aquest darrer cas, el nombre d’alumnes participants a l’equip serà de tres com a 
màxim. Cada participant individual o bé cada equip ha d’estar dirigit per un professor 
o professora del seu centre. 
 
6. Cada centre pot presentar fins a un màxim de quatre treballs. 
 
7. Els alumnes que optin a aquests premis només poden presentar un únic treball a 
títol individual o bé com a membres d’un equip. 
 
8. Els treballs han de ser inèdits i no poden haver estat premiats en un altre concurs. 
Els treballs premiats queden en propietat del Consell Social, que es reserva el dret de 
publicar-los.  
 
9. Els alumnes participants poden comptar amb l’assessorament de professors i 
professores tant del seu centre com d’altres institucions. Aquesta circumstància es 
farà constar al sobre tancat.  
 
10. Els treballs que optin a aquests premis s’han de presentar en suport informàtic i 
també en paper (una còpia), correctament escrits en català, en castellà o en qualsevol 
de les llengües que l’alumne estudiï al seu centre, enquadernats i en format DIN A4, i 
han de tenir una extensió mínima de deu pàgines i màxima de cinquanta, emprant un 
cos de lletra 12 i un interlineat d’1,5. A la portada hi ha de constar el títol del treball, i 
la categoria a la qual es concursa (apartat 2). Si escau, pot adjuntar-se a aquest 
treball el material complementari (informàtic, audiovisual, etc.) que es consideri 
necessari. Els treballs aniran acompanyats d’un sobre tancat identificat a la part 
exterior amb el títol del treball, que inclourà, a l’interior, el següent: 

— la identificació de l’autor/a o els autors/es (nom, cognoms, número de DI, 
telèfon, adreça electrònica i adreça postal),  

— el seu expedient acadèmic emès pel centre, que s’utilitzarà en cas 
d’empat,  

— la identificació del professor o professora responsable (nom, cognoms, 
número de DI, telèfon i adreça electrònica),  

— les dades del centre de procedència, 



— la menció dels professors del centre o de la UIB que han assessorat 
l’alumne/a o els alumnes, 

— una carta del director o directora del centre que acrediti que l’alumne/a o 
els alumnes hi estan matriculats. 

 
11. Els treballs es presentaran de forma anònima, i no es pot conèixer el nom de 
l’autor o els autors del treball abans del veredicte del jurat. Per preservar el caràcter 
anònim dels treballs, no pot constar en cap part (portada, pàgines interiors i material 
complementari) el nom de l’alumne/a o els alumnes, el del professor/a responsable i 
els professors assessors, com tampoc el nom del centre educatiu. L’incompliment 
d’aquest article serà causa de desqualificació del treball, per la qual cosa s'ha de 
garantir l'anonimat dels treballs. 
 
12. Els premis poden ser declarats deserts. A consideració del jurat i de forma 
excepcional, un premi declarat desert en una de les categories individuals es pot 
donar a un treball presentat a l’altra categoria individual. Es pot procedir igual amb 
els premis declarats deserts en les categories de premis coJ ectius. 
 
13. El jurat dels premis estarà format pels membres següents: la presidenta del 
Consell Social o la persona que delegui, que presidirà el jurat; el secretari del Consell 
Social o la persona que delegui; dos professors/es de la UIB pertanyents a les 
branques de les arts i les humanitats, les ciències, les ciències de la salut, les ciències 
socials i jurídiques, o l’enginyeria i l’arquitectura, a proposta del Rector de la UIB; 
quatre professors/es de batxillerat o de cicles formatius de grau superior de centres 
educatius de les Illes Balears d’especialitats docents corresponents a aquestes 
mateixes cinc branques de coneixement, a proposta de la Conselleria d’Educació del 
Govern balear. 
 
14. En cas d’empat, el vot de la presidenta o la persona que delegui tindrà valor doble. 
 
15. Les decisions del jurat seran inapeJ ables.  
 
16. Per a la valoració dels treballs, el jurat tindrà en compte principalment els criteris 
següents:  

— Originalitat i interès;  
— Rigor en el tractament científic;  
— Metodologia de recerca, amb especial atenció al plantejament de les 

hipòtesis i de les conclusions, a la documentació utilitzada, als 
procediments de recollida d’informació, a l’ús adequat de les referències 
bibliogràfiques i d’instruments gràfics o de recursos relacionats amb les 
noves tecnologies de la informació, etc.;  

— Correcció lingüística;  
— Precisió i qualitat comunicativa en la redacció;  
— Capacitat de síntesi;  
— Presentació formal;  
— Altres aspectes d’interès, segons el criteri del jurat. 

 



17. La participació en els premis implica l’acceptació de tot allò que aquestes bases 
indiquen. 
 
18. El termini d’admissió dels treballs acaba el dia 24 d’abril de 2018 a les 14 hores.  
 
19. Els treballs s’han de presentar en una de les adreces següents:  
 
Consell Social de la Universitat de les Illes Balears (premis d’investigació) 
Son Lledó 
Cra. de Valldemossa, km 7.5  
07122 Palma (Illes Balears) 
 
Seu universitària de Menorca 
Can Salort 
C/ Santa Rita, 11 
07730 Alaior 
 
Seu universitària d’Eivissa i Formentera 
Antic edifici de Comandància 
C/ del Calvari, 1 
07800 Eivissa 
 
20. La notificació dels premis es farà abans de finalitzar el curs 2017-18, i es 
comunicarà només als premiats i als centres. 
 
21. El lliurament dels premis es desenvoluparà en un acte públic organitzat i convocat 
oportunament pel Consell Social de la Universitat de les Illes Balears. 
 
Informació 
Consell Social de la Universitat de les Illes Balears 
Son Lledó 
Cra. de Valldemossa, km 7.5 
07122 Palma (Illes Balears) 
Tel.: 971 25 97 74 
consell.social@uib.es 
http://www.uib.cat/lauib/Organs-de-govern/Consell-Social/Premis.cid174439 
 

 


