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ACTA DE LA S'SSIó ORDI¡¡ANIA DE LA COMISSIó PTNVANENT DELCONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS DELDIA 6 D'ABRIL DE 2016

A Palma' el dia 6 d'abril de 2016 a les 16 hores a la sara de reunions del conse, deDirecció de son Lledó, es reuneix en sessió ordinária la comissÍó permanent delConsell Social de la Universitat de les llles Balears.

r-a presideix ra -senyora Francesca Mas Busquets, ier senyor Joan March Nogueraactua com a secretari' Hi assisteÍxen els consellers que consten a la relacÍó ques'adjunta a la present acta, igue són,1rs següen,r, ,..fo|. Danier Bachiiler pérez,senyor Pedro GrÍmart servera, senyQr, Lroreni Hüguet íotg"r, senyora Aina RacroFerrando i senyora,Josefina Salord nioof

:[:11 
sessió la senyora presidenta, ie.s passa a tracrar rordre der dia, que é.s er

1. Aprovació, _si escaLl,
2 015.

Primer punt. Aprovació,
de 2015
La presidenta demana si
oonar per aprovada. No
a s,sentíment dels presents

Segon punt. Informacions de les reunions isecretari

La presidenta informa que ha rearitzat res visites

de l'acta de la reunió del dia lg de novembre de

2, Informacíons de res reuníons ivisites rearitzades per ra presidenta ielsecreta n.
3. Informacions sobre la Institució Francesc de Borja Moll.4. Informacions sobre l,EstudÍ General Lul liá.5' Informacions sobre er Decret de comprements retributius der personaldocent i investigador de la UlB.
6. lnformacions sobre ra rearitzacíó d,un estudi per manca d,estudiants a ra

7. lnformacions sobre Can Oleo.
B. Torn obert de para ules.

si escau, de l,acta de la reunió del dia lg de novembre

hi ha alguna modif.icacíó de l,acta presentada o si es pothavent-hi intervencions,es dóna pár rprourda l,acta oer

visites realitzades

segu ents:
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I

Lampus un¡versitar¡ |
Cra. de Valldemossa, km zs I
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per la presidenta i el



Universitat
de les Illes Balears

Consell
Socia I

Al Col.legÍ Oficial de

Al Col.legi Oficial de
Balears

Metge.s de les llle.s Balears

Doctors iLricenciats en FirosofÍa iLretres ien ciéncies de res,res
ta presidenta informa dc res activitats que tenen previst rearitzar:- visites a res facuitats, res escores i er-s oepartaments de ra urB.- reunió a I,OCB

- reunió amb la CeUIB
- reunió amb l,AeUlB

reunió amb el v.

it;,;lliT*:,r,l:lr;i: ffH¿:";::ii:'ffi:,:l;::',',',il;lti'ilt;iiiJti 
;',::;l

:]tJ;,l:tt'' 
a la conferéncia "Dona iciéncia" ia ra taura rodona,,Dona Íinvestrgació en

Reunió amb l,OfÍ,
in.stituts. 

cina d'lgualtat per posar en marxa els tallers.sobre igualtat oe genere als

Reunió amb l,Estudí General Lul.liá.
Visíta a ra cAEB, on es tract) er tema de res begues per a graouats.
lleunió ivisita a la Facultat
i,accés al món laboral dels caren la seva preocupació per
Museu de les CÍencres de I proposaren de ressucitai el
interessant la proposta, i co ctor intervé dient que troba

t parlar del Museu Marítim.

Pe r altra ba nda, Ia pre.sidenta comentl

: :,:;i'J :;:.f : n: f 
; ; ;;' ; ; .;l':. H: :: ñ: ; T:, ;*, ; :i'o'-:' ; : il i,i,i ffiT. H': il

scongestionar el campus de la

tupt 
9t setmana, per poder donar un millor servei als usuari.spresidenta flnalmen

d e Ca m p us, ¿;; ; ;;1.;; lil f.:fi ;:xlff ,[ 
srsti nt í ínte nta rá
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Fl senyor-Joan March comenta ra reunió que va tenir a oviedoresta de secretaris dels con.sell
transparéncía, até.s que els con
acció el Consell Social necessit
l'uncions en aque.sta matéria. -

s socials han de participar mésonseguÍr recursos per a ra universitat. p"r ;r"; ar tema de res'',' " " 
l'l', üiff 

,:; 
l;,; :u ln *rj"iji il Ti.,l i ! : : ;,reunÍó també es tractá el tema de la comptabilitathan d,estar adaptades a aguest sistema comptable. EI

:: l::l:::: 
det-Minisreri que es va deixar sense efecre oer ta

Hil,",:lr,,,tlt Consell
Socia I

;i:iiil j::;:'ff::.i: f:1:::',lly3r , eue va rínatitza, ,,",1,1j",.;,lff'jilr1;
i :j ; [';. il ;.?,"J 

"T;? 
: lii']I : *: l iil; ;;J;:1 ; : 

j; li :,Ti:

l;::?r:,pu".-tació 
de r ooo "'o' ¡;;;;; ;' :':;i',;Ji l#':1';

t, any 2017 i. es rará adaptar ;t ::*Ti*ni*nl,jil#ilil,,-lJfii,T;: ;itl; ?:, :

I; T:,ilJir i ":' il::i' :: :' :,1.-'a 
I n stit u ci ó Fra n cesc d e Bo rja M o | |

:: 
"iJ;l i:ll'. ;"#;i T" I ::,,:.1:, };:i; ü:JiTffi :;',ffi To'i n, r it, t o.

:'.';:,i;,iJil:::i?'ll'i,l'l::::Ti':;.;i;1'.,iill,'[; ili :'fi::'J: :'J;J:,;
;: [:,il i:i I:,;:,,,i :,:,:T]:1, 

'' 

ü;; J ;#., i;.ff L? Xl,i:,ffi i,,, LT :T:una

3": :.1::: -' il.j- ",.' 
o n s s o b re t, Est u d i G e n e ra I Lu t. I i áLa presidenta come nta gue s,ha aruut , 

-' vtrreld¡ Lut'tta

utilitzar els espaif Je t,Estudi Gener¡r , ili.t":l:^t1ó Rer intentar que la ulB pugur
I I Ji' il : il:i i: i :J; i;:l % l' - r I : I i i !,: j iü#,'.'#T:,T iH :;'¿,H il'5:l
3i,;:, I ; :'J.' : :, ::" : : ::1 

o: :. * : 
" 
i ; ; i' ; : ; ; ; ;' i :,"J';;?,;;: i'

a p orta ció ará aquesta

; I"'ú : iff R'J : : ;¡ 1: 1,1" : ::l::1 ;i ::' i 
; 
ü ;,. ;:::.:'il'ji [],';,, iii i : :,T:1

::l::l.Joana Maria SeguÍ [n un príncrpi ia Fornés i

tre

i ; 
-; 

ü r,',."; ;'"',i,'t":; : illiffj' ;"X'#: isenyora loana lt/:ri: Qo-,,( r^ .

a mbdues institucions

, p, JLrtf vt d tvtana AntonÍa Fornés iipi es farien acords de col.laboració enrre

.l

cinqué punt. Informacions sobre er,Decret de comprements retributius delpersonal docent i investigador de la Uf BLa presidenta comenta que es va enviar a tots els membres del Consell Social::*::i':: l:,,fl::",j,i"x,:lffj*l' retributius q,. u, remetre ra Dírecció
ar regacions, q,. r., presenrades per ra ;;:Iilil: ;;l:;;l.i;*'u:;i,,'.ort més
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l. S ha de tenir cl
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I i' I l;,TÍ :?j' : J :il : i :'ü,',:.'i xJ,T 1 fl ' ;;1 ;

apartat 11, consider;;r':;i;,'",i",lll a persones fisiques.,La Lo 3l2o07, arrrcte 14,
d u n r ren g u,,*; ;:1;i,':'il;i;? :T"ff:ffi'ó ders poders p¿ ¡l['r,'impr, ntu.io

l.::il'r::i;l"li,t" ii:I:liives per evitar ra discrÍminació impricita a través d,un

2, Al'article 6 s,h
reducció o.1o,-nuou';::.|i;i:fxtj,;J: flffi:ili;;:;,: excepció en cas de rcnir

3' A l'articre 7 s hauria d incorporar un parágra1, per computar ers terminis que nlfiguren' atenent situacions de maternitatipatÁrnitat, estar a cárrec de dependent.s i
malaltia; és a dir, en computar els termÍnis de dos,
l::.:"To,r,r eis període-.s correspo";r;; a tes sirucions
'acrual 

redacció de ra DT 4u cle r¡cóÁo N\RMATTJqual es modifica l,Acord normatiu aais¡rOos, de 79 de de

l:rri[:rt 
que reguta et cómput de t,actiuitat docent del pr

També significarÍa, complir el que diu l,art 5'l, b) de la LOo actuació de les admini.stracions púbiiques.

:"i l,iJl:',;,]i;,:',:.' *1'n:"f1"'ar er criteri de ra parirat en

art 51, d). 
lo ts un criteri que també está prevíst a la

S'acorda que s,envien aque.stes al.iegacions.

312007 sobre criteris

la composició de ra
repetida LO 3l2007,

C-

+

t
i

;r::.":ill, ii:";TJ.,""' 
sobre ra reatització d,un estudi per manca
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llil::';,:LT:it :I.X,:"''.'J'r:;,r¡stítut d' Esrud is Eivissencs, entre d,a rrres Ei
posterÍorment es prendrien mesure.s. si
s'hauria de tenir qualque tipr,,s ue
fecomanacions per a le.s instit¡cions i e-s

aquest estudi es podria pagar en dos exercicis ecor [Je
Conselleria de Treball, p.io inmbé slhauria d,implicar fs'acorda fer ie's accions oportrn.l f.,. poo.,. dur a terme aquest estudi.
Seté punt. Inforrnacions sobre Can Ofeo

f :j;''j.iJ: :.;:,-0, 
ta .situacióll ¿; oteo í que posreriormenr a aquesta reunió

cooperació 
' 
uniu.,l]'tl:t- i 

l'edifici' juntament anib elsitat saiudaor., ,.iyo, Anton¡ AeuÍró 
vlcerector de Campus,

Vuitd punt. Torn obert de paraules
No hi ha intervencions.

I no havent-hi més
com a secretari,,,,¿'¡:il:lil !ii,llil,jl,,i

les 17 hores es clou la
que té el vistiplau de Ia

Vist i plau
La qresidenta,

t

sessió, de la q ua l,
p resid en ta.
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secreta ri,


