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Fitxa descripció activitats Memòria acadèmica 2019-20 

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 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 2019-
20 

Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 24 d’octubre del 2019 

 Aprovació de l’acta del ple del Consell Social del dia 25 de juliol de 2019. 
 Emissió d’informe favorable per a l’extinció dels estudis impartits pel Centre 

d’Ensenyament Superior Alberta Giménez de la UIB (CESAG). 
 Emissió d’informe favorable per al conveni de desadscripció de l’Escola 

Universitària de Turisme Felipe Moreno. 
 Aprovació de complements retributius del personal docent de la UIB per 

augment de càrrega docent. 
 Aprovació de complements retributius del personal docent de la UIB del 

projecte Campus Digital - illes. 
 Aprovació de despeses pluriennals per a la construcció d’un edifici 

interdepartamental en el campus de la UIB (exp. 20-19) i per al 
subministrament de gasos comprimits, nitrogen líquid i gel sec per als serveis 
cientificotècnics de la UIB (exp. 39-19). 

 Aprovació de la renovació del contracte a l’empresa TAM Auditores Asociados 
SLP per a la realització de l’auditoria financera i de compliment de la UIB de 
l’exercici 2019. 

 

Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 19 de desembre de 2019 

 Aprovació de l’acta del ple del Consell Social del dia 24 d’octubre de 2019. 
 Aprovació del pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 

2020. 
 Aprovació del pressupost del Consell Social de la Universitat de les Illes 
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balears per a l’any 2020. 
 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 la proposta del complements retributius addicionals del 
professorat. 

 Ratificació de l’acord de la comissió permanent del Consell Social, del dia 20 
de novembre, de modificació de l’acord del plenari del Consell Social del dia 
24 d’octubre de 2019 sobre l’aprovació de l’informe favorable per a l’extinció 
dels estudis impartits pel Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez de 
la UIB (CESAG). 

 Ratificació de l’acord de la comissió permanent del Consell Social, del dia 20 
de novembre, d’aprovació de despesa pluriennal per a la gestió, 
desenvolupament, implantació, configuració i posada en funcionament 
d'aplicacions per a la gestió acadèmica (SIGMA). 

 Ratificació de l’acord de la comissió permanent del Consell Social, del dia 20 
de novembre, d’aprovació de despesa pluriennal de contracte menor per a 
l’accés a la base de dades Web of Science (WOS). 

 

Sessió extraordinària del ple del Consell Social del dia 22 de gener de 2020 

 Constitució del nou Consell Social de la UIB 
 Nomenament de la senyora Mercè Borràs Dalmau com a secretària del 

Consell Social de la UIB. 

 

Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 19 de febrer de 2020 

 Aprovació de les actes del plens dels dies 19 de desembre de 2019 i 22 de 
gener de 2020. 

 Emissió de l’informe favorable d’implantació dels estudis de grau de Nutrició 
Humana i Dietètica. 

 Emissió de l’informe favorable d’implantació dels estudis de Màster 
Universitari en Competència Lingüística i Literària: Investigació i 
Ensenyament. 

 Aprovació de la creació i la composició de les comissions del Consell Social. 
 Aprovació de la designació dels representants del Consell Social a altres 

òrgans. 
 Acord per possibilitar l’emissió del vot dels membres d’aquest consell 

residents a Menorca, Eivissa i Formentera, en les sessions plenàries i en les 
comissions, que es facin per videoconferència. 
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Sessió extraordinària del ple del Consell Social del dia 2 de juliol de 2020 

 Ratificació dels acords de la Comissió Permanent del Consell Social del dia 14 
d’abril de 2020. 

 Ratificació dels acords de la Comissió Permanent del Consell Social del dia 28 
de maig de 2020. 

 Ratificació dels acords de la Comissió Permanent del Consell Social del dia 22 
de juny de 2020. 

 

Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 23 de juliol de 2020 

 Aprovació de pluriennals. 
 Aprovació d’iniciar la licitació de l’auditoria financera i de compliment de la 

UIB i la FUEIB de l’any 2020. 
 Aprovació de complements retributius addicionals del PDI. 
 Aprovació de complements retributius del PDI per augment de càrrega docent. 
 Aprovació de complements retributius de la modalitat Campus Digital - illes. 
 Aprovació de la memòria del Consell Social 2019-20. 

 

Acte de constitució del nou Consell Social de la Universitat de les Illes Balears 

El dia 22 de gener de 2020 tingué lloc l’acte de constitució del nou Consell Social de 
la UIB i la presa de possessió del càrrec de president del senyor Bartomeu Llinàs 
Ferrà. 

A la cerimònia, hi foren presents els nous membres nomenats pel Consell de Govern 
de les Illes Balears mitjançant el Decret 97/2019, de 20 de desembre, a proposta de 
la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears. 

Hi intervingueren el Rector de la UIB, doctor Llorenç Huguet; la presidenta que deixa 
el Consell Social, senyora Francesca Mas; el nou president del Consell Social, senyor 
Bartomeu Llinàs; i el conseller d'Educació, Universitat i Recerca, doctor Martí March. 

També hi assistiren els membres del Consell de Direcció de la UIB, la secretària 
autonòmica d'Universitat, Recerca i Política Lingüística, senyora Agustina Vilaret; el 
director general de Política Universitària i Recerca, senyor Josep Lluís Pons; la Síndica 
de Greuges de la UIB, doctora Maria Antònia Manassero; els degans i directors 
d'escola, els directors de departaments i els directors d'instituts universitaris de 
recerca, entre altres representants de la comunitat universitària. 

 

Tercera edició dels premis del Consell Social per als treballs de fi de grau 

El 18 de novembre de 2019, a les 18 hores, a la sala d’actes de Ca n’Oleo, 

s’atorgaren els guardons de la tercera edició dels Premis als Treballs de Final de 
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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. 

Els alumnes premiats han 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. 

 

Catorzena edició dels premis d’investigació per a alumnes de batxillerat i de 
cicles formatius de grau superior 

El dia 25 de juny de 2020, a les 17 h, es reuní el jurat dels premis d’investigació per a 
alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau superior, per resoldre el 
lliurement dels premis. 

A causa, també, a la situació sanitària, no s’ha fet l’acte de lliurament d’aquests 
premis, i només se n’ha publicat la resolució a la pàgina web del Consell Social, 
encara que s’ha previst celebrar aquest acte al setembre, en haver començat el curs 
2020-21. 

A aquesta edició, s’hi han presentat onze treballs, tots d’alumnes de Mallorca. Se 
n’han premiat quatre, tots de les categories individuals, i han quedat deserts els 
premis col·lectius. 

Artículo I.  

Projecte amb l'Oficina d’Igualtat d’Oportunitats 

Aquest curs 2019-20 s’han continuat impartint els tallers educatius als instituts de 
secundària de les Illes Balears per combatre els estereotips de gènere a les aules. 

 

Participació del Consell Social en activitats diverses 

El Consell Social ha participat en activitats diverses, les més destacades de les quals 
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 
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 Comissió d’Estudis Propis de la UIB 
 Comissió d’ajuts de matrícula de la UIB per als estudiants amb 

circumstàncies personals sobrevingudes o estructurals 
 Jornades Pròxima Estació: Ciència i Tecnologia, de la UIB 
 Jornades Jo també Puc Fer-ho, de la UIB 

 

 


