Fitxa de descripció d’activitats (2018-2019). Consell Social
El Consell Social 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 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 2018-19
Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 14 de novembre de 2018
 Acord ratificatiu de l’acord de la Comissió Permanent sobre la modificació de la
normativa de permanència d’estudiants a la UIB.
 Aprovació de complements retributius del professorat de la UIB.
 Aprovació dels preus dels cursos i proves lliures del Pla de Formació Lingüística
i Cultural (FOLC).
 Modificació de la composició de les comissions del Consell Social.
 Aprovació de la memòria del Consell Social del curs 2017-18.
Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 19 de desembre de 2018
 Aprovació del pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 2019.
 Aprovació del pressupost del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears
per a l’any 2019.
 Aprovació de la incorporació de la UIB a SIGMA Gestión Universitaria, AIE.
 Aprovació de la convocatòria de complements retributius addicionals del
personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears, de
conformitat amb les previsions del Decret 7/2017, de 10 de febrer.
 Aprovació de proposta dels complements retributius addicionals del
professorat.
Sessió extraordinària del ple del Consell Social del dia 21 de març de 2019
En aquesta sessió es va fer la presentació de l'Institut de Física Interdisciplinària i
Sistemes Complexos (IFISC), i de la seva acreditació com a Unitat d'Excel·lència María
de Maeztu.
 Aprovació de complements retributius de professorat.
 Aprovació de despesa pluriennal.
Sessió extraordinària del ple del Consell Social del dia 11 de juny de 2019
En aquesta sessió es va debatre i valorar els quatre anys de mandat del Consell Social
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sota la presidència de la senyora Francesca Mas Busquets.
Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 9 de juliol de 2019
 Informe d’auditoria financera i de compliment de l’exercici 2018 de la UIB i la
FUEIB.
 Aprovació de la liquidació dels comptes anuals de la UIB de l’exercici 2018.
 Aprovació de la relació de màsters oficials extingits o en procés d’extinció, a
l’efecte d’actualització del Registre d’Universitats, Centres i Títols.
 Aprovació de complements retributius del personal docent de la UIB del
projecte Campus Digital - illes.
 Ratificació de l’acord de la comissió permanent del Consell Social de la
distribució de beques col·laboració del Ministeri d’Educació i Formació
Professional per al curs 2019-20.
 Aprovació de les bases i la convocatòria de la catorzena edició dels premis
d’investigació de batxillerat i cicles formatius de grau superior, curs 2019-20.
 Aprovació de la tercera convocatòria dels Premis als Treballs de Fi de Grau de
la UIB, curs 2018-19.
Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 25 de juliol de 2019
 Aprovació dels complements retributius addicionals del professorat.
 Aprovació dels complements retributius del professorat de Campus Digital illes.
 Aprovació de la despesa pluriennal per al subministrament de llicències d’ús
del software de Microsoft per a la UIB.
 Aprovació de la despesa pluriennal per a l’adquisició d’un microscopi
electrònic de transmissió per als Serveis Cientificotècnics de la UIB
 Aprovació de la memòria del Consell Social de l’any acadèmic 2018-19.
Segona edició dels premis del Consell Social per als treballs de fi de grau
El dimarts 12 de novembre de 2018, a les 18 hores, a la sala d’actes de Ca
n’Oleo, s’atorgaren els guardons de la segona edició dels Premis als Treballs de Fi de
Grau de la UIB.
Aquests premis tenen com a objectiu el reconeixement acadèmic de la fi dels estudis
de grau, donar valor a la superació de les dificultats personals i econòmiques a través
dels estudis universitaris, i incentivar la continuació de la vida acadèmica a la UIB.
L’alumnat premiat ha estat objecte de dues distincions: la primera consisteix a fer
constar l'obtenció del premi a l'expedient acadèmic de grau dels guanyadors. La
segona part del premi, de tipus econòmic, és de 1.500 euros en efectiu (subjectes a
les retencions fiscals vigents), per sufragar el cost de la matriculació del primer any
d'un màster universitari oficial, d'un altre grau oficial o d’un títol propi de postgrau,
tots de la UIB.
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Tretzena edició dels premis d’investigació per a alumnes de batxillerat i de cicles
formatius de grau superior
El dia 19 de juliol de 2019, a les 12.30 hores, a la sala d’actes de Ca n’Oleo, tingué lloc
l’acte de lliurament dels guardons de la tretzena edició dels premis d’investigació per
a alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau superior.
En aquesta edició, es varen presentar 17 treballs, tots d’alumnes de l’illa de Mallorca.
Se n’han premiat sis, quatre dels quals a les categories individuals i dos a les
categories col·lectives, amb un resultat de deu alumnes i sis professors/es
premiats/ades.

Cicle de conferències Dones que Inspiren
Artículo I.
Cicle de conferències organitzat, conjuntament, per l’Institut Balear de
la Dona, el Consell Social i el Vicerectorat de Projecció Cultural, Universitat Oberta i
Seus Universitàries (Servei d’Activitats Culturals) de la UIB.
La realitat contemporània requereix una reflexió complexa, un pensament contrastat
des de múltiples vessants. Per aquest motiu, es va pensar crear aquestes jornades,
protagonitzades per dones que, amb la seva tasca diària en diversos àmbits científics
o humanístics, escriuen part de la història i conviden a reflexionar sobre la societat, els
canvis culturals, l’ètica científica, el periodisme objectiu, els nous marcs literaris, etc.
Cada ponent fou presentada per una professora de la UIB o una dona del mateix
àmbit del coneixement.
El Consell Social hi va col·laborar amb una aportació econòmica de 3.000 euros.
Durant el curs 2018-19, s’han dut a terme les conferències següents:
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«Nombrar el malestar y cuidar el buen vivir», Amaia Pérez Orozco.
Presentació: Margalida Capellà, doctora en Dret Internacional Públic i
Relacions Internacionals, Departament de Dret Públic, UIB. 21 de novembre de
2018.



«Fer de la cultura vida!». Laura Borràs. Presentació: Caterina Valriu, doctora
en Filologia Catalana, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General,
UIB. 30 de gener de 2019



«Literatura, llengua i vida: una espessa trena». Eulàlia Lledó. Presentació: M.
Antònia Font, llicenciada en Filologia Catalana i professora d'educació
secundària al CEPA La Balanguera. 27 de març de 2019



«L'amor, una deixalla que cal reciclar». Mireia Sallarés. Presentació: Aina
Ferrero Horrach, historiadora de l'art i divulgadora cultural. Treballa com a
directora del Museu del Calçat i de la Indústria d'Inca i com a crítica d'art al
Diario de Mallorca. 8 de maig de 2019.

Artículo II.
Projecte amb l'Oficina d’Igualtat d’Oportunitats
Aquest curs 2018-19 s’han continuat fent els tallers educatius als instituts de
secundària de les Illes Balears per combatre els estereotips de gènere a les aules.
S’han visitat quaranta centres, de la totalitat de les Illes, 29 a l’illa de Mallorca, tres a
les illes d’Eivissa i Formentera, i vuit a l’illa de Menorca. S’han realitzat 314 tallers,
amb un abast total de 6.500 alumnes d’edats compreses entre 11 i 18 anys.
Convenis


Per intermediació del Consell Social, la UIB ha signat dos convenis, que són els
següents:



Conveni de col·laboració per a la creació del contracte predoctoral Clara
Hammerl per als estudis de doctorat a la Universitat de les Illes Balears, entre
la UIB, el Consell Social, la Fundació Guillem Cifre de Colonya i la senyora
Maria Morell Massanet. L’objectiu d’aquest conveni és promoure la formació
d’investigadores en els programes de doctorat de la Universitat de les Illes
Balears afins a la investigació en Arts i Humanitats i Ciències Socials i
Jurídiques. El contracte predoctoral Clara Hammerl està dedicat a la recerca
sobre dones en totes les seves diversitats, estudis amb perspectiva de gènere i
estudis feministes, en el marc del programa de Campus d’Excel·lència
Internacional. Està valorat en 21.500 euros anuals.
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Conveni de donació d’un ajut econòmic de la senyora Maria Immaculada
Nàcher Riera a la Universitat de les Illes Balears, denominat beques Joan Vidal
Perelló. L’objectiu del conveni és afavorir els estudiants de postgrau de la UIB,
perquè puguin fer estudis de màster relacionats amb l’Advocacia, l’Educació i
la Música, i al mateix temps afavorir els estudiants de postgrau de la UIB que
es trobin en una situació de dificultats econòmiques o de desestructuració
social o familiar que afecti l’evolució acadèmica dels seus estudis. Per a tal fi, la
senyora Nàcher Riera va fer donació a la UIB de la quantitat de 10.860 euros
anuals, durant cinc anys (54.300 euros en total).

Projecte de creació del Museu de la Ciència i la Tècnica de les Illes Balears
El 18 de febrer de 2019 es va signar el protocol general d’actuacions, entre la UIB i la
Conselleria de Cultura, Participació i Esports, per a la creació del Museu de la Ciència i
la Tècnica de les Illes Balears. L’objectiu d’aquest protocol és fixar els elements
conceptuals i de desenvolupament que garanteixin la viabilitat del projecte museístic.
Concretament, estudiar i dur a terme les accions prèvies per elaborar la memòria
d'implantació del Museu de la Ciència i la Tècnica a les Illes Balears, la ubicació del
qual es determinarà en el futur. El Consell Social de la UIB ha col·laborat en les
gestions per a la creació del museu.
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.
 Jornades Pròxima Estació: Ciència i Tecnologia, de la UIB.
Jornades «Jo també puc fer-ho», de la UIB.
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