
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 
2017-18 
 
• Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 25 d’octubre de 2017: 
o Aprovació de complements retributius per al PDI i de complements retributius 

per augment de càrrega docent. 
o Aprovació de l’adhesió del Consell Social al Dia Francesc de Borja Moll. 

 
• Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 15 de novembre de 2017: 
o Aprovació de complements retributius per al PDI i de complements retributius 

per augment de càrrega docent. 
o Aprovació de la desinversió de la UIB en l’entitat Meteoclim Services, SL. 

 
• Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 20 de desembre de 2017: 
o Aprovació del pressupost de la UIB per a l’any 2018. 
o Aprovació del pressupost del Consell Social per a l’any 2018. 
o Aprovació de complements retributius addicionals per al PDI i del programa 

Campus Extens Illes. 
o Aprovació de la convocatòria de complements retributius addicionals del PDI de 

la UIB per a l’any 2018. 
o Aprovació de la memòria del Consell Social del curs 2016-17. 

 
• Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 27 de març de 2018. En aquesta 

sessió es va comptar amb la presència del director general de Política Universitària i 
Ensenyament Superior, senyor Juan José Montaño, per parlar del tema del 
finançament de la UIB: 
o Aprovació de la liquidació dels comptes anuals de la UIB de l’any 2017. 
o Presentació dels informes d’auditoria financera i de compliment de la UIB i de la 

FUEIB de l’exercici 2017. 
o Aprovació de l’inici d’expedient administratiu per a la realització d’un nou 

contracte d’auditoria financera i de compliment per a l’exercici 2018. 
o Aprovació de complements retributius per al PDI del projecte Campus Digital. 



o Aprovació de la distribució de les beques col·laboració del Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esports per al curs 2018-19. 

o Aprovació de la segona convocatòria de premis del Consell Social als treballs de 
fi de grau de la UIB, curs 2017-18. 

o Aprovació de la tretzena convocatòria dels premis d’investigació per a alumnes 
de batxillerat i de cicles formatius de grau superior, curs 2018-19. 

 
Primera edició dels premis del Consell Social als treballs de fi de grau 
 
En aquesta edició s’han presentat 45 sol·licituds als premis. Els premis han consistit en 
1.500 euros en efectiu per sufragar el cost de la matriculació dels alumnes guanyadors 
al primer any d'un màster universitari oficial, d'un altre grau oficial o d’un títol propi de 
postgrau, tots de la UIB, a més de la constància del premi a l'expedient acadèmic de 
grau dels guanyadors.  
 
En aquesta edició s’han premiat 11 treballs de Fi de Grau. 
 
L’acte de lliurament d’aquests premis es va fer el dia 5 de desembre de 2017 a Son 
Lledó. 
 
Dotzena edició dels premis d’investigació per a alumnes de batxillerat i 
de cicles formatius de grau superior 
 
En aquesta edició s’han presentat 20 treballs, dels quals 18 són d’alumnes de l’illa de 
Mallorca i 2 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.  
 
En aquesta edició s’han premiat 6 treballs, 4 treballs en les categories individuals i 2 
treballs en les categories col·lectives, amb un resultat de 9 alumnes i 6 professors 
premiats. 
 
L’acte de lliurament d’aquests premis es va fer el dia 2 de juliol a Ca n’Oleo. 
 
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. 
 
S’han realitzat dues conferències al mes d’octubre de 2017 i dues conferències al mes 
de novembre de 2017, organitzades per l’OCB de Manacor. 
 

Projecte amb l'Oficina d’Igualtat d’Oportunitats 
 
Aquest curs 2017-18 s’ha continuat 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 i s’ha iniciat aquesta activitat als centres educatius de les illes de 
Menorca i Eivissa. 
 
S’han visitat vint-i-nou centres educatius, s’han portat a terme un total de trenta-cinc 
reunions periòdiques amb el professorat i s’han realitzat 229 tallers, amb un abast total 
de cinc mil alumnes d’edats compreses entre onze i divuit anys.  
 
Projecte de la creació del Museu de la Ciència i de la Tècnica de les Illes 
Balears 
 
S’ha seguit amb el període de presentació del projecte del museu a diverses institucions 
i organitzacions de les Illes Balears. S’han realitzat reunions amb grups parlamentaris 
del Parlament de les Illes Balears, l’Ajuntament d’Eivissa, l’Autoritat Portuària i 
CaixaFòrum Palma. 
 

Acord marc de col·laboració entre l’Estudi General Lul·lià de Mallorca, el 
Consell Social de la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de les 
Illes Balears 
 
L’acord de col·laboració entre les tres entitats té com a objectiu coordinar i optimitzar 
esforços en les tasques de recerca, docència i divulgació que desenvolupen, amb vistes 
a fer més present la UIB a la ciutat de Palma i a divulgar la tasca de l’EGL. 
 

Participació del Consell Social en activitats diverses 
 
El Consell Social ha participat en diverses activitats, les més destacades són les 
següents: 
 
• Consell de Govern de la UIB. 
• Consell de Direcció de l’AQUIB. 
• Patronat de la FUEIB. 



• Comissió de Qualitat de la UIB. 
• Comissió d’Integritat Acadèmica de la UIB. 
• Comissió d’Estudis Propis de la UIB. 
• Comissió d’ajuts de matrícula de la UIB per als estudiants amb circumstàncies 

personals sobrevingudes o estructurals. 
• Ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que 

dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears, de la Conselleria d’Educació i 
Universitat. 

• Comissió d’Integritat Acadèmica de la UIB. 
• Jornades Pròxima Estació: Ciència i Tecnologia, de la UIB. 
• Jornades Dones que Inspiren, organitzades pel Consell Social, el SAC i l’Institut Balear 

de la Dona. 
• Jornades Jo també Puc Fer-ho, de la UIB. 
 

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, el mes de novembre de 2017, i notes 
de premsa de les activitats del Consell Social a través del Servei de Comunicació de la 
UIB.  
 

Nova seu del Consell Social 
 
Des del maig de 2018, el Consell Social té la nova seu a Ca n’Oleo, carrer de l’Almudaina, 
4, de Palma. 
 
 


