Consell Social
El Consell Social de la Universitat és 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 a la comunitat balear de
la Universitat, concebuda aquesta com a servei públic de titularitat autonòmica. Creat
per la Llei de reforma universitària, el Consell Social és l’instrument que estableix la
connexió de la societat de les Illes Balears amb la UIB.
Principals acords de les sessions del ple del Consell Social durant el curs 2016-17
• Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 15 de novembre de 2016:
1. Aprovació de la despesa pluriennal relativa a l’obra per a la rehabilitació de Ca
ses Llúcies.
2. Aprovació de la modificació del pacte de socis de l’empresa MeteoClim Services,
SL.
3. Distribució de les beques-col·laboració per al curs 2016-17 del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports.
4. Aprovació de les bases i la convocatòria de l’onzena edició dels premis
d’investigació convocats pel Consell Social, curs 2016-17.
5. Aprovació definitiva dels complements retributius de Campus Extens Illes durant
el curs 2016-17.
6. Aprovació de la proposta d’augment de càrrega docent per al curs 2016-17.
7. Aprovació de la modificació del programa de Doctorat en Investigació
Translacional en Salut Pública i Malalties d’Alta Prevalença.
• Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 21 de desembre de 2016:
1. Aprovació del pressupost de la Universitat de les Illes Balears i del pressupost
del Consell Social per a l’any 2017.
2. Aprovació d’augment de càrrega docent del professorat.
3. Aprovació de complements retributius addicionals del PDI de Campus Extens.
4. Baixa voluntària de la UIB de ParcBIT Energia i Altres Serveis, Societat
Cooperativa Limitada.
• Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 20 de febrer de 2017:
1. Aprovació de la convocatòria de complements retributius addicionals del PDI de
la UIB.
2. Aprovació dels preus de matrícula de cursos i proves lliures del Pla de Formació
Lingüística i Cultural (FOLC) de la UIB.
• Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 6 d’abril de 2017:

1. Aprovació de les bases i la convocatòria de la primera edició dels Premis als
Treballs de Fi de Grau convocats pel Consell Social de la Universitat de les Illes
Balears, curs 2016-17.
2. Emissió de l’informe favorable sobre la implantació dels estudis de grau
d’Odontologia.
3. Aprovació definitiva de la proposta de despesa pluriennal relativa a la subvenció
de capital a EMAYA per a l’execució de la infraestructura per al subministrament
d’aigua potable a la Universitat.
• Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 18 de maig de 2017:
1. Aprovació, si escau, de la modificació dels Estatuts de l’Associació per a
l’Arbitratge Institucional de les Illes Balears (ASAIB).
• Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 31 de juliol de 2017:
1. Presentació de l’informe d’auditoria financera i de compliment i aprovació de la
liquidació dels comptes anuals de la UIB i de la FUEIB de l’any 2016.
2. Aprovació d’un nou contracte d’auditoria financera i de compliment per a
l’exercici 2017.
3. Aprovació de l’adscripció de l’Escola Universitària d’Hoteleria de les Illes Balears
com a centre adscrit a la UIB.
4. Aprovació de complements retributius addicionals per al personal docent i
investigador de la UIB.
5. Aprovació de la distribució de les beques-col·laboració del Ministeri d’Educació,
Cultura i Esports per al curs 2017-18.
Resultats de l’onzena edició dels premis d’investigació per a alumnes de
batxillerat i de cicles formatius de grau superior
En aquesta edició s’han presentat 21 treballs, dels quals 20 són d’alumnes de l’illa de
Mallorca, i un treball prové de l’illa de Menorca. Els premis per als alumnes han estat
la matrícula gratuïta d’un primer curs complet de qualsevol titulació oficinal de la UIB
i l’estada gratuïta durant el primer mes del curs a la Residència d’Estudiants, i un val
de 300 euros per als professors responsables dels treballs.
Els treballs premiats han estat els següents:
CATEGORIA 1. Treballs individuals relacionats amb les arts, humanitats, ciències
socials o ciències jurídiques.
• Treball: I si no tots els nens tenen penis ni totes les nenes tenen vulva? Una
aproximació als joves trans. Autora: Aida Rosa Domínguez Alarcón. Professor
responsable del treball: Xavier Riera Ramis. Centre educatiu: IES Berenguer d’Anoia

• Treball: Contra el «Preferiria no fer-ho». Autor: Joan Deyà Ordinas. Professora
responsable del treball: Elena Benito Forteza. Centre educatiu: IES Binissalem
CATEGORIA 2. Treballs individuals relacionats amb les ciències, ciències de la salut
enginyeria i arquitectura.
• Treball: Análisis geométrico de los elementos arquitectónicos en la obra de Gaudí.
Autor: Sebastià Nicolau Orell. Professor responsable del treball: Inocente De
Marchi. Centre educatiu: IES Son Pacs
• Treball: Mejora del uso de transporte público mediante una aplicación programada
en Python. Autor: José Verdú Díaz. Professor responsable del treball: Inocente De
Marchi. Centre educatiu: IES Son Pacs
CATEGORIA 3. Treballs col·lectius relacionats amb les arts, humanitats, ciències
socials o ciències jurídiques.
• Treball: Peça a peça, encaixam! Autores: Maria del Mar Escanellas Morey, Ainès
Horrach Capó, Sílvia Ríos Martín. Professor responsable del treball: Marc Mercadé
Serra. Centre educatiu: IES Berenguer d’Anoia.
CATEGORIA 4. Treballs col·lectius relacionats amb les ciències, ciències de la salut
enginyeria i arquitectura.
• Treball: Recipeland. What do you have? Autors: Marco Antonio Hernández Da Silva,
José Antonio Jiménez Serrano, Albert Alonso Andreu. Professor responsable del
treball: Joan Galmés Riera. Centre educatiu: Es Liceu S. Coop.
L’acte de lliurament d’aquests premis es va fer el dia 5 de juliol a l’Estudi General
Lul·lià.
Seguiment del conveni de col·laboració entre el Consell Social i l’Obra Cultural
Balear
Des del Consell Social s’han ofert 28 conferències, impartides per professors de la UIB,
de diverses temàtiques, a totes les agrupacions de l’OCB, amb la finalitat de difondre a
la societat balear els coneixements que es generen a la UIB.
S’ha de destacar que els professors que imparteixen aquestes conferències ho fan de
manera gratuïta.
Projecte amb l'Oficina d’Igualtat d’Oportunitats
Aquest curs 2016-17 s’ha iniciat l’activitat dels tallers educatius per combatre els
estereotips de gènere a les aules dels instituts de secundària de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

S’han visitat vint-i-dos centres educatius, s’han portat a terme un total de quarantaset reunions periòdiques amb el professorat i s’han realitzat uns cent vuitanta tallers,
amb un abast total de tres mil alumnes d’edats compreses entre 11 i 18 anys.
A l’illa de Mallorca s’han cobert centres privats, públics i concertats, així com centres
de formació professional. S’han visitat els municipis de Santanyí, Artà, Manacor,
Andratx, Palma, Marratxí, Santa Maria, Inca, sa Pobla i Son Servera.
També s’ha fet un esforç per arribar a les altres illes. A través dels consells insulars de
Menorca, Eivissa i Formentera, s’ha arribat a l’acord que els tallers formaran part dels
seus programes d’oferta pública de tallers als centres educatius de l’illa de cara al
proper curs acadèmic.
Cal destacar que molts de centres educatius visitats han sol·licitat la possibilitat de
col·laborar de manera periòdica al llarg del proper curs acadèmic.
Projecte de la creació del Museu de la Ciència i de la Tècnica de les Illes Balears
S’ha redactat el projecte del museu i s’ha iniciat un període de presentació d’aquest a
diverses institucions i organitzacions de les Illes Balears. Arran d’això, s’han fet
reunions amb: el Govern Balear, el Consell de Mallorca, els grups parlamentaris del
Parlament de les Illes Balears, Endesa, Red Eléctrica Española, el Jardí Botànic de
Sóller, i el Museu Balear de Ciències Naturals.
Debat de candidats al càrrec de Rector de la UIB
Amb motiu de l’elecció a Rector de la UIB i durant la campanya electoral, el Consell
Social va organitzar un debat entre els candidats a Rector. Hi assistiren els dos
candidats, els doctors Llorenç Huguet i Rafel Crespí, i el debat fou moderat per la
presidenta del Consell Social. Fou el dia 18 de maig de 2017 a la sala d’actes de
l’Estudi General Lul·lià.
El Consell Social a la premsa
Amb la intenció de donar a conèixer més el Consell Social i la seva activitat a la
societat a qui representa, s’han realitzat accions puntuals per millorar aquesta
coneixença, com un article de la presidenta al Diario de Mallorca i notes de premsa de
les activitats del Consell Social a través del Servei de Comunicació de la UIB.

