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1 Excusen la seva absència els membres següents: senyor Joan March Noguera, senyora 

Magdalena Pons-Quintana Pallicer, senyora Deborah de Oliveira Xavier, senyora Carme 

Planas Palou, senyor Alfonso Rojo Serrano, senyor Joan Roselló Moya, senyora Josefina 

Salord Ripoll i senyora Kathrine Susan Wenham Cocks. 

Obre la sessió la senyora presidenta i dona la benvinguda a tots els consellers i 

conselleres. La presidenta fa constar en acta el dol de tots els membres d'aquest 

consell per la mort de la senyora Aina Rado Ferrando, que va morir el dia 25 d’abril, 

sent membre del Consell Social, en el qual era una persona molt activa. Comenta, 

també, que es va enviar una carta de condol a la família. 

Posteriorment es passa a tractar els assumptes de l’ordre del dia, que són els 

següents: 
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La presidenta demana si hi ha modificacions o si es pot donar per aprovada l'acta de 

la sessió anterior. 

El senyor Domènec Garcies comenta que hi ha un error al segon punt de l'ordre del 

dia, sobre l'aprovació de les bases i la convocatòria de la primera edició dels premis 

als treballs de fi de grau convocats pel Consell Social de la Universitat de les Illes 

Balears, curs 2016-17. En el primer paràgraf es diu que es va triar aquest tema de 

premis a suggeriment de la Facultat de Ciències, quan fou a suggeriment de la Facultat 

de Filosofia i Lletres. Vist l'error, s'acorda de corregir-lo. 

No havent-hi més intervencions, s'aprova l'acta del dia 6 d'abril, amb la modificació 

indicada, per assentiment. 

 

Juntament amb l'ordre del dia, s’han enviat els Estatuts amb les modificacions i el 

certificat de l’aprovació del Consell de Govern de l'Associació per a l'Arbitratge 

Institucional de les Illes Balears. 

Després del debat, s'aproven per assentiment els acords següents: 

. Aprovar la modificació dels Estatuts de l’Associació per a l’Arbitratge 

Institucional de les Illes Balears (ASAIB), segons la documentació presentada. 

. Que no és considera convenient que el càrrec de tresorer de l’associació 

indicada recaigui en la persona que representa la Universitat de les Illes Balears a la 

Junta Directiva, tal com s’indica a l’article 35 dels Estatuts modificats. 

. Designar el Rector de la Universitat de les Illes Balears perquè, de conformitat 

amb les previsions de l’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 

d’universitats, i de l’article 38.1.b) dels Estatuts de la Universitat (aprovats pel Decret 

64/2010, de 14 de maig), desenvolupi les actuacions per atorgar tots els documents 

públics i privats que siguin necessaris per modificar els Estatuts de l’Associació per a 

l’Arbitratge Institucional de les Illes Balears (ASAIB). 

. Autoritzar el Rector de la Universitat perquè pugui esmenar o rectificar, si 

escau, l’escriptura de constitució i els Estatuts, sempre que l’esmena o rectificació es 

limiti a acceptar les rectificacions necessàries per poder realitzar les modificacions 
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dels Estatuts de l’Associació i inscriure-les en el registre corresponent. 

 

La presidenta explica el que ha passat al Consell Social sobre el cas Minerval. Ella va 

rebre una carta el dia 18 d’abril de 2016 del doctor Miquel Fiol (director de l’IDISPA) i 

del doctor Fèlix Grases (director del IUNICS), on sol·licitaven que es fessin les 

investigacions pertinents amb referència a una carta, que adjuntaven al seu escrit, de 

data 6 de juliol de 2015, de la doctora Josefa Terrasa, de l’Hospital Universitari Son 

Espases, on comentava la seva preocupació perquè personal de la UIB donava una 

molècula no aprovada i en fase d’assaig clínic i, a més, es proporcionava a pacients a 

un preu elevat. 

El dia 22 d’abril de 2016 es va reunir amb els doctors Fiol i Grases al seu despatx, i 

posteriorment amb la doctora Terrasa i un altre doctor del Servei d’Oncologia de 

l’Hospital Son Espases. Parlaren sobre el tema i la presidenta els va comentar que ella 

ho enviaria a la fiscalia, perquè estava obligada per llei; els va demanar si podia donar 

els seus contactes a fiscalia i si ells voldrien declarar. Posteriorment va informar del 

tema, en una reunió, el Rector, doctor Llorenç Huguet, que estava acompanyat del 

vicerector d’Investigació, doctor Jaume Carot, els quals no posaren cap impediment 

perquè la presidenta enviàs la documentació a la fiscalia. Vol assenyalar que no va 

tenir cap pressió per part de la UIB, al contrari, el Rector li va dir que ho tiràs 

endavant. 

En la reunió amb el Rector i el vicerector li explicaren que feia temps que havien tingut 

una reunió amb la doctora Terrasa a l’Hospital Son Espases, però que no havien fet res 

perquè davant ells un testimoni no va voler ratificar els fets. 

El dia 3 de maig de 2016, la presidenta va comunicar els fets a la fiscalia, adjuntant la 

documentació rebuda i els telèfons de les persones signants de les cartes. 

Posteriorment, el dia 5 de maig de l'any 2016, va convocar una reunió de la comissió 

permanent del Consell Social i els va explicar tot el procés esdevingut i que havia 

enviat el tema a la fiscalia.  

Segueix comentant la presidenta que el 10 de febrer de 2017 hi va haver resposta de la 

fiscalia, en què li comunicava que passaven la qüestió al jutjat d'instrucció. La fiscalia 

havia formulat denúncia perquè tenia indicis de la comissió d’un delicte continuat 

d’estafa. I així ho comunicà ella al Rector de la UIB, i li lliurà còpia de la notificació. No 

va tornar a saber res més sobre el tema fins al dia 11 d'abril de 2017, quan va sortir a la 

premsa. 
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Intervé el senyor Joan Llobera per comentar que li sembla molt bé el procediment que 

ha seguit la presidenta en aquest cas, que informàs només la comissió permanent, 

perquè no podia fer altra cosa que dur-ho a fiscalia. 

Intervé la senyora Eva Cerdeiriña, que agraeix les explicacions de la presidenta, entén 

els seus dubtes, que no degué ser una decisió fàcil de prendre, i que informàs la 

comissió permanent i que prengués la decisió de dur el tema a fiscalia. 

El senyor Gabriel Caldentey comenta que li pareixen molt bé els passos fets per la 

presidenta i que ell es va assabentar de l'assumpte perquè li telefonaren periodistes de 

Telecinco, però que no va voler fer declaracions.  

El senyor Román Piña demana a la senyora Antònia Fullana, Gerent de la UIB, si dels 

pagaments d'aquests suposats medicaments s'ha ingressat alguna part a la UIB. La 

senyora Fullana li respon que no, que la UIB no ha obtingut cap benefici econòmic 

d'aquest cas. 

La presidenta comenta que aquest tema ha fet molt de mal a la imatge i credibilitat de 

la UIB, i que hi haurà un abans i un després. Si els acusats són declarats innocents, no 

vol dir que s'hagin comportat bé, pot no haver-hi condemna penal però no tot el que 

no és delicte està bé, aquí considera ella que hi ha una part que vulnera l’ètica. 

El senyor Román Piña demana si la UIB s'ha personat davant la fiscalia com a 

perjudicada. Li respon la presidenta que ho ha fet, i que estan pendents de resoldre si 

l’accepten com a acusació particular. 

El senyor Daniel Bachiller comenta que es deia que la UIB ho sabia des de 2011, i que 

hi ha alguna professora que també ho havia denunciat a la UIB. Intervé el senyor José 

Castro per comentar que al Departament de Ciències, del qual ell és director, no hi 

havia cap indici ni denúncia, i que era un tema del Rectorat. En aquests moments 

només té un document oficial sobre la suspensió de la docència dels dos 

investigadors, que es fa quan surt la notícia als diaris i al jutjat. Segueix el senyor 

Bachiller i demana si és cert que la Conselleria de Salut s'havia posat en contacte amb 

la UIB. Li respon el doctor Castro que no en té constància. 

Intervé la senyora Joana Maria Seguí i comenta que el Rector a la darrera reunió del 

Consell de Govern va explicar com va anar aquest procés, i que els periodistes han 

danyat la imatge de la UIB, per això s'ha de separar el que aquests dos catedràtics han 

pogut fer, presumptament. Vol assenyalar que, com ha dit sempre el Rector, dins la 

UIB no s'ha fet. Si el 2011 hi havia ja indicis, la UIB va fer en tot moment el que s'havia 

de fer, es va obrir expedient, es va posar un instructor i es va tancar, es va fer un 

procediment. L'expedient es va tancar perquè la UIB no té la capacitat de la policia per 

investigar, i quan un possible denunciant es va tornar enrere en les seves declaracions, 

el procediment no va poder seguir endavant. 
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La senyora María Isabel González comenta que s'ha dit que és un placebo, però no es 

pot dir això, perquè està en procés d'assaig, s'ha mostrat que no és nociu i que pot 

curar, ara s'ha de procedir als assaigs clínics, però és un procés de llarga durada. 

El senyor Gabriel Caldentey comenta que quan un tema és mediàtic ja no té control. 

Com a Consell Social ens ha de preocupar la imatge que crea per a la UIB. S'haurà de 

fer arribar al pròxim Rector que s'hauran de posar mecanismes de control per evitar o 

dificultar aquests presumptes delictes. El mateix Consell Social hauria de fer un debat 

per saber quins mecanismes s'haurien de posar en marxa per evitar que tornin a 

passar aquestes coses, perquè en aquests moments la nostra universitat està en un 

bon rànquing en investigació i transparència, i aquest tema ha fet molt de mal a la 

institució. 

El senyor Sebastián Lora comenta que és incapaç de qualificar el que ha passat i el que 

ha sortit als diaris, perquè pensa que és molt lamentable, però alguna cosa no s'ha fet 

bé, perquè si no, no hauria sortit el tema així com ha passat. Ells hauran de repassar 

on s'han equivocat. Diu que li agradaria saber el que s'està especulant amb aquests 

interessos privats que té la Universitat, hi hauria d'haver un registre dels interessos 

privats que té la Universitat i trobar fórmules que garantissin el treball dels 

investigadors. 

Finalment la presidenta comenta l'agenda que ha tingut des del darrer plenari. 
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I no havent-hi més assumptes per tractar, a les 18.30 hores es clou la sessió, de la 

qual, com a secretària, aixec i autoritz aquesta acta, que té el vistiplau de la 

presidenta. 

 

La secretària suplent, Vist i plau. 

 La presidenta, 

 

 

 

 

 

Margalida Estelrich Francesca Mas Busquets 


