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AcrA DE LA REUNIó ORDINARIA DEL pLE DEL coNsELL soctAl DEL DtA ts DE
NOVEMBRE DE 2016

A Palma, el dia 15 de novembre de 2016, a les 17 hores, a la sala de reunions de
l'Estudi General Lul'liá, carrer de Sant Roc,4, Palma, es reuneix en sessió ordinária el
Ple del Consell social de la universítat de les llles Balears.

Presideix la sessió la senyora Francesca Mas Busquets iactua com a secretari el senyor
Joan March Noguera. Hi assisteixen els consellers que consten a la relació que
s'adjunta a la present acta, que són els següents: senyorJosé Aurelio Castro ocón,
senyora Antónia Fullana Puigserver, senyora María lsabel González carrasco, senyor
Pedro Grimalt Servera, senyor LlorenE Huguet Rotger, senyorJoan Llobera Cánaves,
senyor Sebastián Lora Sánchez, senyor Román pin, Homs, senyor Alfonso Rojo
Serrano, senyorJoan Roselló Moya, senyora Josefina Salord Ripoll i senyora l(athríne
Susan Wenham Cocks.

Excusen la seva abséncia els membres següents: senyor Daniel Bachiller pérez, senyor
Gabriel Candentey Ramos, senyora Eva Cerdeiriña outeiral, senyor Doménec Garcies
Gomila, senyora Carme Planas Palou, senyora Maria Magdalena pons-euintana
Pallicer, senyora Aina Rado Ferrando i senyor Miguel Romero cádiz.

obre la sessió la senyora presidenta i dóna la benvinguda a tots els consellers i
conselleres, especialment al senyor José Aurelio Castro Ocón com a nou membre
d'aquest Consell Social en representació del personal docent iinvestigador, en
substitució del senyor Albert Sesé Abac.

Continua explicant que la senyora Joana Maria petrus,
anys 2010-2015, fará la presentació de I'informe de
Posteriorment es passa a tractar els assumptes de
següents:

Síndica de Greuges durant els
l'any 2015 a la sala contigua,
l'ordre del dia, que són els

1' Lectura iaprovació, si escau, de I'acta de la sessió del dia 29 de iuliol de
2016.

2. Informe de la Sindicatura de Greuges de l,any 20,l5.
3' Donar compte dels acords de la comissió permanent del dia 5 de mais de

2016 següents:
a. Aprovació de la despesa pluriennal relativa a l,obra per a la
rehabilitació de Ca ses Llúcies.

b. Aprovació de la modificació del pacte de socis de l,empresa
MeteoClim Services, SL.
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4.

5.

Donar compte dels acords de ra comissió permanent der dia 2g de juny
de 2016 següents:

a. Distribució de les beques-cor.raboració per ar curs 20r6_r7 del
Ministeri d,Educació, Cultura i Esports.

Donar compte dels acords de la comissió permanent del dia 25 d,octubre
de 20'l6 següents:

a. Aprovació de res bases ira convocatória de r,onzena edició ders
premis d'investigació convocats per Conseil sociar, curs 20r6_
17.

b' Aprovació definitiva ders comprements retributius de campus
Extens llles durant el curs 2016_17.

c' Aprovacíó de ra proposta d'augment de cárrega docent per al
curs 20.l6-]7.

d. Aprovació de ra modificació der programa de Doctorat en
Investigació Transracionar en sarut púbrica iMararties d,Arta
Preva lenEa.

Establir els criteris per a la distribució de les
p roperes convocatóries.
Aprovació, si escau, de la modifícacíó de la
Consell Social de la UlB. Incorporació de la
Wenham Cocl<s.

6

7.

beques-col.laboració en

comissió académica del
senyora l(ath rine Susa n

q

8. Informar del nomenament del senyor José Aurelio castro ocón com a
nou membre del consell social, en representació del Consell de Govern
de la UlB, en substitució del senyor Albert Sesé Abad.9, Informació sobre el projecte amb l,oíÍcina d,lgualtat d,oportunitats.,l0. 
Informació de la presidéncia ila secretaria del consell sociar.

11. Precs i preguntes.

Primer Punt. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió del dia 29 dejuliol de 2O16
tLa presidenta indica que el senyor Huguet va demanar de fer-hi unes petites
modificacions, ja realitzades. També comenta que s'ha fet la modificació al conveni
amb l'obra cultural Balear proposada pel senyor caldentey, sobre la composició de lacomissió mixta, que finalment será de dos membres de la ulB, dos membres delConsell Social idos membres de l,OCB.
Queda aprovada per assentiment de tors els presents.

segon punt. Informe de ra sindicatura de Greuges de Pany 2015
La senyora Joana Maria Petrus explica les actuacions dutes a terme durant el seudarrer any de mandat, l'any 2015. L'informe presentat explica actuacions, reunions,trobades i resolució dels casos.
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La senyora Petrus incideix en la necessitat
q. tgts els casos presentats des de l,any
de dades seria una eina que facilitaria la
dels casos.

de tenir una base de dades única de resistre
2000, any de la seva creació. Aquesta base
gestió, la consulta i el posterior seguiment

1i

continua la seva exposició indicant que l'any 2o15 va rebre.l3g peticions, distribui.desprincipalment entre els mesos de juliol, setembre i octubre. Majoritáriament els casossolen ser queixes individuals; i un 53%o són peticions formulades per homes i un 47%"per dones.

Pel que fa al percentatge per cor.lectiu, indica que l,alumnat és un 5o%o,er pDr un23%", el PAS un 4%", ers externs un g%o i artres síná¡cs un 14%".
Pel que fa a la temática, es reparteíx de la manera següent: acadérnica un 53%o,económica un 6,8%o, administrativa un 10,6%o,laboral un 11,4%o i referent a la vidauniversitária un 18.2%.

Finalítza la seva intervenció explicant que durant el seu mandat (2oll-2015) laSindicatura de Greuges va rebre 732 casos.

El senyor Huguet agraeíx la presentació de la senyora petrus, iexplica que la UIB vacrear la sindicatura de Greuges abans qu9 fos estipulat per llei. continua'dient que laseva feina és molt útil per millorar la UIB ique s'hauri'a de fer un seguiment de les
_. 

recomanacions fetes, ja que molts de casos coincideixen.

El senyor Llobera felicita la senyora pet
la possibilitat que la Síndica formi part
que a les universitats catalanes és el Co
que sempre és una persona externa a la Un

La presidenta intervé díent que veu molt necessari fer un seguiment de lesrecoma nacíons fetes.

La senyora salord demana si hi ha connexió entre el síndic de Greuges iel Govern dela ulB, ja que considera que tota la feina feta hauria de ser una eina de millorauniversitária' La senyora Petrus respon dient que el cárrec és totalment independent ique el seu paper és de mediació' La Lou estableix que la tasca de fiscalització seriauna funció del servei d,inspecció, peró la UIB no en té.

El senyor Grimalt diu que el paper del síndic no és fisca litzar la instítució, sinó que laseva tasca és de "defensor del poble>, defensor de la comunitat universitária; ha defer recomanacions' co¡tinua dient que té un prestigi que perdria en el moment enqué el seu paper fos diferent.
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I'article 11.2.b)
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Donar compte ders acords de ra comissió permanent der dia 5 de

comenta que són acords, ers d'aquest punt iers ders dos puntsla comissió permanent der conseil sociar anterior, i que, compr¡ntdel Reglament d'aquest conseil, es dóna compte ar prenari ders acords

Dit aixó' dóna compte al plenari dels acords de la comissió permanent del dia 5 demaig de 20i6, que aprová el següent:
a' Aprovació de la despesa pluriennal relativa a l'obra per a la rehabilitació de ca sesLlú cies.

b' Aprovació de la modificació del pacte de socis de l'empresa Meteoclim services, sL.

Quart punt' Donar compte dels acords de la comissió permanent del dia 2g dejuny de 2Ot6
De la mateixa manera que en el punt anterior, el secretari dóna compte al plenari del'acord de la comissió permanent del dia 28 de juny d" iolo, que va fer la distribucióde les beques-col'laboració per al curs 2ol6-17 del Ministeri d,Educació, cultura íEsports.

cinqué punt' Donar compte dels acords de la comissió permanent del dia 25d'octubre de 2Ol6
De la mateixa manera que en el punt anterior, el secretari dóna compte al plenari delsacords de la comissió permanent der dia 25 d,octubre de 2or6:a' Aprovació de les bases i la convocatória de l'onzena edició dels premisd'investígació convocats per conseil sociar, curs 2016-17.
b' Aprovació definitiva dels complements retributíus de campus Extens llles durant elcurs 2016-.l7.
c Aprovació de la proposta d'augment de cárrega docent perar curs2o16_j7.d' Aprovació de la 

lSlifcac.io del programa deboctorat en Investigació Translacionalen Salut Pública i Malalties d,Alta previlenca.
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La presidenta expl¡ca que en breu estaran disponibles els fullets dels premisd'investigacíó ies repaftiran per tots els centres á'educació secundária de les lllesBalears' continua demanant ajuda a tots els membres per divulgar aquests prem¡s,sobretot a Menorca, Eivissa iFormentera, per intentar augmentar el nombre departicipants' Es proposa fer un acte de presentació dels premis, una notícia destacadaal suplement de la UIB dels Jiaris...

Sisé punt. Establir els criteris per a la distribució
properes convocatóries
Atesa la disjuntiva que es plantejava de dístribuir l2
Comissió Permanent d,aquest consell, reunida el di

de les beques-col.laboració en

beques entre 15 departaments, la
28 de juny, va acordar concedirta

les 12 beques seguint els criteris següents:

departaments que no havien sol.lícitat places

- Als departaments que han sol.licitat més d,una
sol.licitades i el nombre de beques concedides i el
les beques els tres cursos anteriors.

- Als departaments que han expressat que
i segons el nombre de beques concedides
beques els tres cursos anteriors.

a les anteriors convocatóries.

beca, segons el nombre de beques
nombre d'alumnes que sol.licitaren

tenen més beques de forma indeterminaoa,
i el nombre d'alumnes que sol.licitaren les

els departaments on hi ha una maior
investigador.

d'empat, s'ha tingut en compte
de dones entre el personal docent

El senyor Rojo comenta que en aquests criteris no es té en compte la qualitat delstreballs, iel senyor castro afegeix que la distribució és complicada ique s,hauria detenir en compte l'expedient académíc dels alumnes, El senyor March explica alspresents que la distribució es fa entre els departaments que ho sol.liciten, sense tenirmés informació que la del nombre de beques concedides i sol.licitades pels diferentsdepartaments en convocatóries anteriors. Continua explicant que el problema és quedurant anys el Ministeri atorgava un nombre més elevat de beques, peró no esdemanaven totes, iamb els anys ha disminui't aquest nombre. La idea és que cadaanys ens en donin més.

La senyora wenham proposa que un dels críteris podria ser el nombre d,alumnes peroepartament.

Punt seté' Aprovació, si escau, de ta modificació de la comissió académica delconsell social de la ulB. Incorporació de la senyora l(athrine susan wenham
Cocl<s

S'aprova per assentiment dels presents.
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fel.: +34 971 25 97 74



Universitat
de les Illes Balears

Ediflci Son Lledó
Campus un¡versltari
Cra de Valldemossa, km 7 5
07122 Palma (llles Balears)

consell social@uib.es
Tel : +34 971 25 97 14

Consell
Socia I

Punt vuité' Informar del nomenament det senyorJosé Aurelio castro ocón com anou membre del consell social, en representacló del consell de Govern de laUlB, en substitució del senyor Albeft Sesé l¡a¿
La presidenta dóna ra benvinguda ar senyorJosé Aurerio castro ocón.
Punt desé' Informació sobre el projecte amb l'oficina d,lgualtat d,oportunitats
La presidenta explica que a l'ofícina d'lgualtat d'oportunitats hi ha un becari que estáactualment en contacte amb diferents centres educatius de Mallorca on es fan unstallers educatius per combatre els estereotips de génere. Aquests tallers també estanprevists a Menorca. continua explicant que tenen prevista la realització de laJornada

Jo també puc Fer-ho, a l'Estudi General Lul.liá, on participen dones de ra nostra
u n iversitat a m b perfils p rofessiona ls tra d icion a I ment ma scu li ns.
Punt onzé. Informació de la presidéncia i la secretaria del Conselt social
La presidenta comenta que s'ha traslladat la petició de proposar l,atorgament deldoctorat honoris causa a dones, concretament a la senyora carme Riera, iel senyorGrimalt contesta que la proposta anirá al proper Consell de Dírecció, p.r rpruurr-la alConsell de Govern.

Continua informant que, segons es desprén de les visites fetes als departaments de laulB, les principals mancances o queixes són el fet d'haver-hi un elevat nombre deprofessorat associat, o problemes amb ra contractació, entre d,altres.
També exposa la necessitat de tenir més connexió amb els centres d,educaciósecundária, per tal d'augmentar el nombre d'estudiants a la ulB, i donar a conéixerofertes de feina a l,estranger.

La presidenta diu que, amb les vísites
assabentar-se de les situacions i queixes
hi una solució, sempre amb la voluntat

uperior, i el Consell Social té prevíst destinar
Explica que s,ha rebut una proposta de la

incentivar els estudis de máster premiant els

La presidenta dóna la paraula al senyor March, qui explica que s,está treballant perposar en marxa el Museu de la Ciéncia i de la Técnica de les lllls Balears, ique s,ha fetuna petició a l'Ajuntament de Palma per demanar que es destini un espai a aquest
museu a l'antic edifíci de Gesa.

El senyor Roselló demana que es consideri signar un conveni de col.laboració ambl'lnstitut d'Estudis Eivissencs, talcom s'ha fei amb I'obra Cultural Balear i l,Estudi
General Lul'liá; també exposa la conveniéncia d'impulsar l'avaluació del rendiment de
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la ulB en els ámbíts docent, investigador ide gestió, atés que aquesta és una de lesfuncions que té encomanada per llei el Conselisocial. Demana també com afecta larecerca a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera elfet que a les seus universitáries
hi hagi un nombre tan elevat de professors associats.

Per acabar la reunió, el senyor March informa que al proper plenari la senyora Fullanaexplicará la comptabilitat analítica, ipresentará el piess'upost de la ulB idet consell
Socia I per a l'a ny 2017 .

I no havent-hi més assumptes per tracrar, a
qual, com a secretari, aixec i autoritz aquesta

El secretari, Vist í plau.
La presi enta

Fra ca Ma

les 20.05 hores es clou la
acta, que té el vistiplau de la

sessió, de la

presidenta.
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