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AcrA DE LA REUNIó ORDINARIA DEL pLE DEL coN ELL soctAl DEL DtA 2t DE
DESEMBRE DE 2O16

A Palma, el dia 21 de desembre de 2016, a les 17 hores, a la sala de reunions del
Consell de Direcció, campus univers¡tari, es reuneix en sessió ordinária el ple el
Consell Social de la Universitat 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, senyor Doménec Garcies Gomila, senyor pedro
Grimalt Servera, senyor LlorenE Huguet Rotger, senyorJoan Llobera cánaves, senyor
sebastián Lora Sánchez, senyor Romá, pin, Hóms, senyora Magdarena pons-
Quintana Pallicer, senyorJoan Roselló Moya, senyora Josefina Salord Rr:poll i senyora
l(athrine Susan Wenham Cocl<s.

Excusen la seva abséncia els membres següents: senyor Daniel Bachiller pérez,senyor
Gabriel Caldentey Ramos, senyora Eva Cerdeiríña outeiral, senyora María lsabel
González Carrasco, senyora Carme Planas Palou, senyora Aina Rado Ferrando, senyor
Alfonso Rojo Serrano i senyor Miguel Romero Cádiz.

obre la sessió la senyora presidenta i dóna la benvinguda a tots els consellers i
conselleres, especialment a la senyora Magdalena pons-euintana pallicer.

La presidenta proposa fer una modificació a l'ordre del dia ideixar per a un proper ple
l'explicació de la senyora Antónia Fullana sobre la comptabilitat analítica. També
proposa fer un canvi respecte de l'horari de les sessions, per afavorir poder tractar
molts de temes que queden pendents, ino només els que estableix la Llei 2l2oo3.
Tots els presents estan d'acord a convocar les sessions a les l5 hores.

Posteriorment es passa a tractar els assumptes de I'ordre del dia, que són els
següents:

1. Lectura iaprovació, si escau, de l'acta de la sessió del dia'15 de novembre
de 20'16.

2. Aprovació, si escau, del pressupost de la Universitat de les llles Balears
per a l'any 2017.

3. Aprovació, si escau, del pressupost del Consell Social de la Universitat de
les llles Balears per a l,any 2017.

4' Informació en relació amb el model de la comptabilitat analítica a cárrec
de la senyora Antónia Fullana, Gerent de la UlB.

5. Aprovació, si escau, de la proposta d,augment de cárrega docent al
p rofesso rat.
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Aprovació, si escau, d'uns complements retributius addicionals del
personal docent i investigador de la UIB de Campus Extens.
Baixa voluntária de la ulB de parcBlT Energia iAltres Serveis, Societat
Cooperativa Limitada.
Informació de la presidéncia i la secretaria del conseil sociar.
Precs i preguntes.

Primer punt. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió del dia 15 de
novembre de 2O16
La presidenta indica que el senyor Roselló va sol.licitar fer unes petites modificacions,
ja realitzades, a l'acta. Queda aprovada per assentiment de tots els presents,

Segon punt. Aprovació, si escau, del pressupost de la Universitat de les llles
Balears per a l'any 2017
La presidenta dóna la paraula al senyor Huguet, qui demana fer una introducció.
Comenta que el pressupost per a l'any 2017 és un pressupost digne, ique estan
satisfets moderadament de la transferéncia nominativa corrent id'inversió del Govern
de les llles Balears a la UlB, que suposa un 5,4%o d'augment respecte a l,any 2016.
Amb aquesta aportació, la UIB pot fer front a les necessitats de les persones, peró hi
haurá mancances a la partida d'inversions al campus universitari. Aquest fet es veurá
compensat pel finanEament de 480.000 euros mitjanEant fons FEDER per al projecte
de I'edifici interdepartamental. Pel que fa a l'Administració electrónica, s'hi destinará
una partida de 280.000 euros, ien una segona fase está prevista una millora
tecnológica de Campus Extens. Estan satisfets també amb la taxa de reposició del
1OO%", que permetrá fer promoció de places del PDl, i també es podrá comenqar a
aplicar la carrera professional del PAS, amb una partida pressupostária que
correspondrá al 25%" del total, Continua la seva intervenció explicant que, pel que fa
als estudiants, aquest 2017 será el quart any consecutiu de congelació de les taxes
universitáries, ies manté la partida destinada a ajudar els alumnes que tinguin
dificultats económiques per continuar els estudis universitaris.

El senyor March demana per la Biblioteca General, iel senyor Huguet explica que la
intenció és fer-la en dues fases, aproximadament l'any 2020, sempre que millori el
sistema de finanEament del Govern balear, íexplica que hi ha el compromís amb
Brussel.les de fer la Biblioteca General, peró s,ha prioritzat l,edifici
interdepa rta menta l.

La presidenta dóna la paraula a la senyora Antónia Fullana, Gerent de la UlB. La
senyora Fullana fa una presentació del pressupost per a l'any 2017 explicant
l'estructura del pressupost de la UlB. Exposa que el pressupost d,ingressos ha
augmentat fins a l'import de 93.519.926,82 euros, dels quals la transferéncia
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nominativa del Govern és de 61.168.217,93 euros. Aquesta transferéncia ha augmentat
en relació amb l'any passat en 3.931.948,28 euros, dels quals 887.947,71 euros
corresponen a la Facultat de Medicina. Aixó demostra que els estudis de Medicina no
han afectat la transferéncia nominativa corrent id'inversió del Govern de les llles
Ba lea rs a la U lB.

Segueix explicant el pressupost d'ingressos 2017, destacant que no hi ha pressupostat
cap increment dels preus públics per matrícula, ique han disminuit els ingressos
patrimonials per comptes bancaris com a conseqüéncia de la baixada dels tipus
d'interés. Pel que fa a la transferéncia de capital, es manté la inversió d''l.2O0.OOO
eu ros.

Pel que fa al pressupost de despeses, destaca que la partida més important és la de
personal (capítol 1), que té un pes del 67,86%o del conjunt del pressupost, és a dir,
63.465.o25,82 euros, quantitat que suposa un increment respecte a l'any passar.
Malgrat aquest increment, l'import rebut se situa perdavall del cost del capítol 1.

Destaca que l'increment del 5,62%o es destinará a millores del personal docent i

investigador (PDl), que incidiran en les retribucions, les promocions, el cómput de
tasques docents itambé la millora de la situació del PDI laboral contractat, sexennis i

quinquennis dels professors laborals indeflnits itriennis dels professors associats, Pel
que fa a les millores per al personal d'administració i serveis (PAS), comenta que es

faran unes modificacions a la RLT ies dotaran 22 places per donar resposta a noves
necessitats, així com es comenEará la implantació de la carrera professional, amb el
pagament inicial d'un25%" del total.

Pel quefa a les despeses de béns corrents ide serveis, comenta que experimenten una
lleugera pujada, del 0,9%", amb referéncia a l'any anterior.

Continua la seva intervenció explicant que augmenten les partides destinades als ajuts
d'assisténcia a congressos iestades de treball, a projecció cultural ial SAC, les
assignacions als departaments ia facultats iescoles, així com la partida d'ajuts a

professors convidats. A part, es preveu un partida de 20.000 euros destinada a la

Lliga de Debat Universitari del G9, així com 100.000 euros destinats al fons social
d'ajuda a I'alumnat que es trobi en dificultats económiques per continuar estudis
oficials a la UlB. També destaca l'augment de 20,000 euros del pressupost del
Consell Social.

Per acabar comenta que el pressupost consolidat de la UIB i la FUEIB per a l'any 2017
és de 99,759.228,085 euros.

Finalitzada la intervenció de la senyora Fullana, es passa al debat.
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La presidenta comenta que cal fer veure al Govern les necessitats de la UlB, per tal
que s'incrementi la seva aportació, necessária per ser una Universitat de qualitat.

El senyor Roselló demana si hi ha qualque servei que avalui la qualitat de la docéncia, i

el senyor Huguet contesta que la UIB disposa del SEQUA, un servei ben qualificat,
peró el problema és que només está establert com s'ha de qualificar la recerca, peró
no com cal avaluar la docéncia. Actualment la docéncia només s'avalua amb unes
enquestes passades a l'alumnat.

No havent-hi més intervencions, la presidenta demana si es pot aprovar el pressupost.
S'aprova per assentiment el projecte de pressupost de la Universitat de les llles
Balears per a I'any 2017 per un total de 93.5'19.926,82 euros.

Tercer punt. Aprovació, si escau, del pressupost del Consell Social de la
Universitat de les llles Balears per al'any 20'17
La presidenta inicia la seva intervenció explicant que, tal com ha explicat la senyora
Fullana, el pressupost del Consell Social per a l'any 2017 s'incrementa amb 20.000
euros, els quals es destinaran íntegrament a ajuts ibeques per a l'alumnat. Donant
resposta a la iniciativa rebuda de la Facultat de Filosofia iLletres, s'está treballant en

la redacció de les bases d'uns premis als millors treballs de fi de grau.

Continua- explicant que es donará continuitat al projecte amb I'Oficina d'lgualtat
d'Oportunitats entre Dones i Homes de la UlB, per al qual s'ha contractat un técnic
que s'encarrega d'anar a fertallers de génere a diferents centres de les llles Balears.

Pel que fa a l'auditoria financera, el senyor March comenta la necessitat que el Govern
sigui qui s'encarregui dels costs suportats avui pel Consell Social, que suposen una
despesa elevada, i que es destinaria aquests doblers a altres projectes o fins.

La presidenta continua explicant que s'ha fet una aportació al fons d'ajuda social i

económic que gestiona l'Associació Universitat Solidária corresponent al O,7%" del
pressupost rebut pel Consell Social l'any 2016, el qual ha estat de 553 euros. El senyor
Castro forma part de I'associació USIB icomenta que hi ha molts de casos d'alumnes
amb dificultats ique aquesta aportació s'hauria de consolidar.

No havent-hi més intervencions, la presidenta demana si es pot aprovar el pressupost
del Consell Social. S'aprova per assentiment el pressupost del Consell Social de la

Universitat de les llles Balears per a I'any 2017 per un total de 132.927,2O euros.

Quart punt. Informació en relació amb el model de la comptabilitat analítica
cárrec de la senyora Antónia Fullana, Gerent de la UIB
Per falta de temps, es tractará aquest punt en properes sessions.
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Cinqué punt. Aprovació, si escau, de la proposta d'augment de cirrega docent al
professorat
La presidenta dóna la paraula al senyor Grimalt, qui explica que aquesta proposra
sorgeix per la necessitat d'augmentar la cárrega docent de determinats professors.
S'aprova per assentiment dels membres.

Sisé punt. Aprovació, si escau, d'uns complements retributius addicionals del
personal docent i investigador de la UIB de Campus Extens
El senyor Grimalt explica que, per cobrir la docéncia a les seus universitáries, hi ha
l'opció de contractar professors o pagar un complement als que s'encarreguen
'assignatures de Campus Extens.

S'aproven per assentiment dels presents.

Seté punt. Baixa voluntiria de la UIB de ParcBlT Energia iAltres Serveis, Societat
Cooperativa Limitada
El senyor Grimalt explica que el ParcBlT va crear una cooperativa de la qual la UIB
formava part, per gestionar el consum energétic de la UIB i del ParcBlT. Moltes de les
empreses que en formaven part varen voler sortir d'aquesta cooperativa, i la UIB ha
decidit fer-ho també.
S'aprova per assentiment dels presents.

Vuité punt. Informació de la presidéncia i la secretaria del Consell Social

El senyor March inicia la seva intervenció informant que la Direcció General de
Recerca ha decidit integrar el projecte del Museu de la Ciéncia i la Técnica de les llles
Balears ique es flnanEará amb doblers procedents de l'ecotaxa. Es pretén que sigui un
museu en xarxa, virtual, on es puguin integrar museus de les quatre illes. El cost de
posar-lo en marxa es presentará a la Direcció General, per tal que es pugui incloure al
seu pressupost. També explica que s'ha demanat a l'Ajuntament de Palma poder
ubicar el museu en dues plantes de l'antic edifici de Gesa.

La senyora Salord comenta que un museu virtual no resoldria el problema plantejat
amb els materials de les diferents illes, en cas que les peces s'haguessin d'exposar a

Palma. Els representants dels diferents consells insulars demanen poder tenir accés al
projecte inicial.

La presidenta informa que el Consell Social s'ha adherit al pacte contra la violéncia
masclista, com també que, pel poc nombre de dones a qui s'ha atorgat el doctorat
honoris causa, s'ha proposat concedir aquesta distinció a la senyora Carme Riera.

Continua informant de la signatura del conveni entre l'Obra Cultural Balear, la UIB iel
Consell Social, ique s'está treballant en unes xerrades per donar a conéixer, a través
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de les delegacions de I'OCB, la recerca que es fa a la UlB, així com la publicació de

llibres i distints estudis.

Comenta que el proper 29 de desembre es reuniran amb el batlle de l'Ajuntament de
Palma per presentar-li una série de peticions des del Consell Social, com són la

proposta de modificació de la línia 19, per incloure una aturada a Son Espases, fer
accessible la targeta ciutadana a totes les persones matriculades a la UlB,
independentment del lloc de residéncia, ampliar I'horarl ila freqüéncia de la línia 19

els caps de setmana, per facilitar les comunicacions amb Palma dels residents a la

Residéncia Universitária, crear una targeta de transport única per a tots els transports
públics, fer arribar al campus universitari el servei BiciPalma, com a forma de

contribuir a la descongestió del tránsit i millorar el medi ambient, entre d'altres.

La presidenta demana als assistents procedir a la votació sobre l'adhesió del Consell
Social al manifest de la plataforma <<Per Ia reforma del sistema de finanEament>,
enviat pel senyor Lora a tots els membres. S'aprova perassentiment dels membres
p rese nts.

La presidenta informa que, segons va acordara l'inici del seu mandat, els anys 2017 i

20'18 el representant del Consell Social al Consell de Govern de la UIB será el senyor
Sebastián Lora Sánchez.

I no havent-hi més assumptes per tractar, a les

qual, com a secretari, aixec iautoritz aquesta acta,

El secreta ri.

19,15 hores es clou la sessió, de la
que té el vistiplau de la presidenta.

Vist i plau.
La presidenta,

/n
besca Mas Busquets
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