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MEMÒRIA DEL CONSELL SOCIAL DE LA 
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, 

CURS 2008-2009 
 
1. Introducció 
 
 Redactada en compliment del que disposa l’article 6 de la Llei 2/2003, de 20 de 
març, d’organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears. 
 
 La Llei d’organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears 
defineix el Consell Social de la Universitat com 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 a la 
comunitat balear.  
 
 Aquesta llei, a l’exposició de motius, assenyala que la seva finalitat és posar els 
fonaments i les bases d’un nou acord i d’un nou pacte entre la Universitat de les Illes 
Balears, el Govern de les Illes Balears, el conjunt de les administracions públiques de 
les Illes i la societat balear, per tal de donar un nou impuls a Universitat de les Illes 
Balears, potenciant la qualitat, la innovació i l’excel·lència en els camps de la docència, 
la recerca, l’extensió cultural i l’accés als estudis universitaris. 
 
 Durant aquest curs s’ha conclòs la renovació de tots els membres d’aquest òrgan, 
iniciada el curs passat, amb el nomenament dels representants del Parlament de les Illes 
Balears. 
 
 Vista la diversa procedència dels seus membres, un dels objectius del Consell 
Social ha estat establir sessions informatives als plenaris sobre temes rellevants del 
funcionament i l’estructura de la UIB, especialment tots els temes relacionats amb 
l’adaptació dels estudis universitaris a l’EEES, entre d’altres. 
 
 Per aconseguir un millor funcionament d’aquest òrgan, s’ha prioritzat que els 
assumptes els tractassin les comissions específiques, i elevassin després al plenari les 
propostes que es consideraven adients. 
 
 El President i el secretari, en representació del Consell Social, han assistit a 
trobades i fòrums universitaris d’àmbit estatal per debatre assumptes de nivell general 
per a la UIB. 
 
 A continuació es formula la ressenya circumstanciada dels fets i acords més 
significatius duts a terme durant el curs 2008-2009. 
 
2. Memòria de les activitats del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, 
curs 2008-2009 

 
1. Participació regular dels membres del Consell Social, en representació d’aquest, 

en diferents organismes, que són els següents: 
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•  Junta de Coordinació Universitària: Sr. Felicià Fuster Jaume i Sr. Andreu 

Crespí Plaza. 
•  Consell de Govern de la UIB: Sr. Joan March Noguera, Sr. Andreu 

Crespí Plaza i Sra. Joana Maria Alorda Fiol. 
•  Consell de Direcció de l’Agència de Qualitat Universitària (AQUIB): Sr. 

Andreu Crespí Plaza i Sr. Joan Manel Martí Llufriu. 
•  Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears 

(FUEIB): Sr. Felicià Fuster Jaume, que n’és membre nat.  
•  Patronat de la Fundació General de la Universitat de les Illes Balears 

(FuGUIB): Sra. Maria Ribes Marí i Sr. Luis Fco. Piña Saiz. 
•  Consell Social de la Llengua Catalana: Sr. Antoni Tarabini-Castellani 

Cabot. 
•  Comité de Qualitat de la UIB (CQUIB): Sr. Felicià Fuster Jaume. 

 
2. El Consell Social té com a membres representants al Patronat de la FUEIB les 

persones següents: senyor Andreu Ramis, representant Sa Nostra, senyor Robert 
Leporace, representant la Caixa, senyora Maria Umbert, representant de Sol 
Meliá, senyor Joan Gual de Torrella, senyor Josep Oliver Marí, senyor Vicenç 
Rotger. 

 
3. El president del Consell Social assisteix regularment a les reunions del Comitè 

de Coordinació de la Conferència de Presidents de Consells Socials de les 
Universitats Espanyoles. 

 
4. Per la necessitat de no perdre el contacte amb el món universitari de tot l’Estat, 

el president i el secretari del Consell Social han assistit regularment a les 
jornades de presidents i secretaris de consells socials de les universitats 
públiques espanyoles, així com a altres reunions, jornades o esdeveniments en 
representació del Consell Social de la UIB. 

 
5. Per facilitat el coneixement sobre la UIB als nous membres d’aquest òrgan, que 

varen prendre possessió del càrrec el dia 4 d’abril de 2008, es duen a terme unes 
sessions informatives sobre temes concrets i d’actualitat de la Universitat. 
Aquestes sessions tenen lloc el mateix dia de convocatòria d’una sessió plenària, 
finalitzada la sessió. En aquesta activitat i a dia d’avui, s’ha informat el plenari 
del tema següent: Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, a càrrec del 
director, Miquel Carrió. 

 
6. Principals actuacions del president i del secretari: 

 
  Dia 10 de novembre de 2008: assistència a la conferència del director 

general d’Investigació de la Comissió Europea a la sala d’actes de l’edifici 
Gaspar Melchor de Jovellanos. 

  Dia 18 de novembre de 2008: assistència a l’acte de lliurament dels títols 
propis de la UIB. 

  Dia 19 de novembre de 2008: reunió amb la presidenta del Parlament de 
les Illes Balears. 
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  Dia 25 de novembre de 2008: assistència a la presentació de l’Anuari de 
l’educació de les Illes Balears 2008, dirigit pel Dr. Martí March. Cal 
comentar que és d’interès per al Consell Social per tot allò que es deriva 
de l’estudi. 

  Dia 27 de novembre de 2008: assistència als actes de la Diada del Beat 
Ramon Llull, patró de la UIB. Missa i conferència del senyor José María 
Sevilla a Sant Francesc de Palma. 

  Dia 11 de desembre de 2008: reunió amb el Consell d’Estudiants de la 
UIB. 

  Dia 17 de desembre de 2008: assistència a la presentació del llibre Alma 
mater II. 100 anys creant valors, amb motiu del centenari de l’Escola 
d’Estudis Empresarials. 

  Dia 18 de desembre de 2008: assistència a la III Trobada Universitat-
Empresa, organitzada pel Departament d’Orientació i Inserció Professional 
de la FUEIB. 

  Dia 19 de desembre de 2008: assistència a la presentació del llibre La Real 
Cartuja de Jesús de Nazaret de Valldemossa, de Concepció Bauçà de 
Mirabò Gralla, a Valldemossa. Editat per Edicions UIB i José J. de 
Olañeta Editor. 

  Dia 19 de febrer de 2009: el senyor Andreu Crespí, secretari del Consell 
Social, va assistir a la reunió de secretaris dels consells socials de les 
universitats públiques espanyoles a Móstoles. 

  Dia 13 de març de 2009: el President va assistir a la signatura d’un 
conveni de col·laboració entre la UIB i el Banco de Santander. Firmaren el 
conveni la Rectora i el senyor Emilio Botín. Aquest mateix dia el President 
va participar a l’acte de cloenda del XX Debat sobre la Inserció i 
l'Ocupació Laboral dels Titulats i Estudiants Universitaris, organitzat per 
la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears. 

  Dia 25 de març de 2009: assistència a la reunió del Comitè Executiu i del 
Comitè de Coordinació de l’associació Conferència de Consells Socials de 
les Universitats Públiques Espanyoles, a Madrid. 

  Dia 7 d’abril de 2009: assistència a l’acte de presentació de la publicació 
Dictamen del Consell Econòmic i Social sobre l’eficiència del sistema 
educatiu, convidat per la presidenta del Parlament i pel president del 
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. 

  Dia 21 d’abril de 2009: assistència a la presentació de l’Informe CYD 
2008. La contribución de las universidades españolas al desarrollo, de la 
Fundación Conocimiento y Desarrollo, a Madrid, amb l’assistència de la 
ministra de Ciència i Innovació i el ministre d’Educació. 

  Dia 22 d’abril de 2009: el secretari del Consell Social va assistir, a 
Barcelona, a unes jornades de la Fundació CYD titulades El Futuro de las 
Universidades: Renacimiento o decadencia. El Espacio Europeo de 
Educación Superior. 

  Dia 15 de maig de 2009: assistència a la reunió de la Comissió Assessora 
de l’Institut Balear d’Economia. 

  Dia 25 de maig de 2009: assistència a la presentació del Pla ciència i 
tecnologia del Govern balear al ParcBIT. 
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  Dia 12 de juny de 2009: assistència a la reunió de la Comissió de Qualitat 
de la UIB (CQUIB). El President forma part d’aquesta comissió per Acord 
executiu del Consell de Direcció de la UIB del dia 13 de gener de 2009, 
pel qual es creava la comissió. 

  Dia 15 de juny de 2009: assistència al ple del Patronat de la Fundació 
Universitat-Empresa de les Illes Balears, presidit per la Rectora. 

  Dia 17 de juny de 2009: assistència al Primer Concurs per a Emprenedors 
de la Comunitat Universitària, organitzat per la UIB, la FUEIB, la 
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern balear i Sa 
Nostra. 

  Dia 16 de juliol de 2009: assistència a l’acte d’inauguració de l’edifici dels 
instituts universitaris, al campus. 

  Dia 22 de juliol de 2009: assistència a l’acte de graduació de la UIB a 
Palma. 

 
 
Principals acords de les sessions del ple del Consell Social durant el curs 2008-2009 
 

Ple del Consell Social del dia 23 de desembre de 2009 
 

  Aprovació del pressupost de la UIB per a l’any 2009 i la programació 
pluriennal d’inversions. 

  Aprovació del pressupost del Consell Social de la UIB per a l’any 2009. 
  El Consell Social es dóna per assabentat de l’adaptació dels ensenyaments 

universitaris de grau i màster de la UIB a l’EEES. 
  Aprovació de complements retributius addicionals del personal docent i 

investigador de la UIB. 
  Concedir una ajuda al Consell d’Estudiants de 3.000 euros, per a les seves 

activitats. 
 
 

Ple del Consell Social del dia 8 d’abril de 2009 
 

  Aprovació de la creació de la Facultat d’Economia i Empresa i supressió 
de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i de l’Escola 
Universitària d’Estudis Empresarials. 

  El Consell Social es dóna per assabentat de la creació del Màster 
Universitari en Formació del Professorat. 

  Aprovació de complements retributius per al professorat de la UIB. 
  Aprovació de la creació d’una càtedra de paleontologia denominada 

Càtedra Guillem Colom. 
  Aprovació del conveni amb la Conselleria d’Economia, Hisenda i 

Innovació per a la realització de l’auditoria anual de la UIB. 
  Aprovació d’una ajuda de 6.000 euros del Consell Social per a la 

realització d’un estudi sobre la inserció laboral i satisfacció dels titulats 
universitaris realitzat pel Servei d’Estadística i Qualitat Universitària de la 
UIB. 
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Ple del Consell Social del dia 19 de juny de 2009 
 

  Aprovació de la modificació dels membres de les comissions del Consell 
Social. 

  Nomenament d’un representant del Consell Social al Consell de Govern de 
la UIB. 

  Aprovació de complements retributius per al professorat i personal 
investigador de la UIB. 

  El Consell Social acorda emetre l’informe favorable dels estudis de grau, 
màster i doctorat de la UIB. 

  Aprovació del règim general de permanència dels estudiants de la UIB. 
  Designació de beques-col·laboració del Ministeri d’Educació per al curs 

2009-2010. 
  Aprovació de programació de despeses pluriennals per subministrament 

d’energia elèctrica i per prestació de serveis de telefonia. 
 
 
Sessions de les comissions del Consell Social 
 
Les comissions del Consell Social s’han constituït i reunit en les dates següents: 
 

 Comissió de Relacions amb la Societat: dies 24 de febrer i 29 de maig de 2009. 
Les actuacions principals d’aquesta comissió han estat: elaborar les principals 
línies d’actuació de la comissió; promoure el finançament de la Càtedra Guillem 
Colom; analitzar diferents informes sobre la situació de l’educació a les Illes 
Balears. 

 Comissió Acadèmica: dies 24 de novembre i 12 de desembre de 2008, i 1 de 
juny de 2009. Les actuacions principals d’aquesta comissió han estat: elaborar 
les principals línies d’actuació de la comissió; realitzar un primer estudi de 
l’adaptació a l’EEES dels estudis de grau, màster i doctorat de la UIB que s’han 
d’impartir el curs 2009-2010; emetre l’informe inicial al plenari sobre nous 
estudis de la UIB. 

 Comissió Econòmica: dia 15 de desembre de 2008. Les actuacions principals 
d’aquesta comissió han estat: estudiar el pressupost de la UIB i el pressupost del 
Consell Social per a l’any 2009 i emetre el vistiplau inicial al plenari sobre 
aquests aspectes. 

 
 
3. Composició del ple i de les comissions del Consell Social de la Universitat de les 
Illes Balears  
 
3.1. Composició del ple 

 
En representació del Govern de les Illes Balears 
Sr. Felicià Fuster Jaume, president del Consell Social 
Sra. Joan March Noguera 
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En representació del Parlament de les Illes Balears 
Sr. Antoni Vidal Ferrando(des del 20 de març de 2009) 
Sr. Andreu Crespí i Plaza, secretari del Consell Social 
Sr. Miquel Segura Aguiló (des del 20 de març de 2009) 
 
En representació del Consell de Mallorca 
Sr. Jaume Xavier Roselló Llabrés 
 
En representació del Consell de Menorca 
Sr. Joan Manel Martí Llufriu 
 
En representació del Consell d’Eivissa i Formentera 
Sr. Maria Ribes Marí 
 
En representació de les organitzacions sindicals amb major nombre 
de representants a les darreres eleccions a les Illes Balears 
Sr. José Benedicto Lacomba, Confederació Sindical de Comissions 
Obreres 
Sr. Joana Maria Alorda Fiol, Unió General de Treballadors 
 
En representació de l’organització sindical més representativa en 
l’àmbit de l’ensenyament 
Sr. Gabriel Caldentey Ramos, Sindicat de Treballadores i Treballadors de 
l’Ensenyament Intersindical de les Illes Balears 
 
En representació de les associacions empresarials més 
representatives de les Balears 
Sr. Josep Oliver Marí, president de la CAEB 
 
En representació de les organitzacions de les petites i mitjanes 
empreses  
Sr. Antoni Juaneda Anglada, PIMEB 
 
En representació de les cambres de Comerç, Indústria i Navegació de 
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera 
Sr. Joan Gual de Torrella Guasp, president de la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca 
 
En representació de l’Ajuntament de Palma 
Sr. Antoni Tarabini-Castellani Cabot 
 
Membres de la UIB (d’acord amb l’article 14.3 de la LO 6/2001, de 21 
de desembre, modificat per l’apartat Dotzè de la LO 4/2007, de 12 
d’abril) 
Sra. Montserrat Casas Ametller, Rectora 
Sr. Federico F. Garau Sobrino, Secretari General 
Sra. Begoña Morey Aguirre, Gerent 
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Representants del Consell de Govern de la UIB 
Sr. Antoni Socias Salvà (fins a l’11 de març de 2009) 
Sr. Josep Lluís Ferrer Gomila (des del 12 de març de 2009) 
Sr. Edgard Ginard Mateu 
Sr. Luis Fco. Piña Saiz 
 

3.2. Composició de les comissions 
 

Membres de la comissió permanent 
Sr. Felicià Fuster Jaume, president 
Sr. Andreu Crespí Plaza, secretari 
Sr. Joan March Noguera 
Sr. Antoni Tarabini-Castellani Cabot 
Sra. Montserrat Casas Ametller 
Sr. Federico Garau Sobrino 
Sr. Luis Fco. Piña Saiz 
 
Membres de la comissió acadèmica 
Sr. Felicià Fuster Jaume, president 
Sr. Andreu Crespí Plaza, secretari 
Sr. Federico Garau Sobrino 
Sra. Joana Maria Alorda Fiol 
Sr. Joan Manel Martí Llufriu 
Sr. Joan March Noguera 
Sr. Antoni Socias Salvà (fins a l’11 de març de 2009) 
Sr. Josep Lluís Ferrer Gomila (des del 12 de març de 2009) 
Sr. Gabriel Caldentey Ramos 
Sr. Antoni Vidal Ferrando (des del 20 de març de 2009) 
Sr. Miquel Segura Aguiló (des del 20 de març de 2009) 
 
Membres de la comissió de relacions amb la societat 
Sr. Felicià Fuster Jaume, president 
Sr. Andreu Crespí Plaza, secretari 
Sra. Joana Maria Alorda Fiol 
Sra. Montserrat Casas Ametller 
Sr. Edgard Ginard Mateu 
Sr. Joan Gual de Torrella Guasp 
Sr. Antoni Juaneda Anglada 
Sra. Maria Ribes Marí 
Sr. Antoni Tarabini-Castellani Cabot 
Sr. Luis Fco. Piña Saiz 
Sr. Antoni Vidal Ferrando (des del 20 de març de 2009) 
Sr. Miquel Segura Aguiló (des del 20 de març de 2009) 
 
Membres de la comissió econòmica 
Sr. Felicià Fuster Jaume, president 
Sr. Andreu Crespí Plaza, secretari 
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Sra. Begoña Morey Aguirre 
Sr. Josep Oliver Marí 
Sr. Edgard Ginard Mateu 
Sr. Jaume Xavier Roselló Llabrés 
Sr. José Benedicto Lacomba 
 

 
4. Informació general del Consell Social i de la secretaria del Consell Social 

 
President: Felicià Fuster Jaume 
Conseller secretari: Andreu Crespí Plaza 
Administració: Margalida Estelrich Blanch 
Ubicació: Son Lledó. Campus universitari 
Adreça:  Consell Social 

Campus universitari 
Cra. de Valldemossa, km 7.5 
07122 Palma (Illes Balears)  
Tel.: 971 25 97 74 / 971 17 33 22 / 971 17 30 43  
Fax: 971 17 24 46 
E-mail: consell.social@uib.es  

 
 
 
Palma, 9 de setembre de 2009 
 
 
 


