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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències
CONSELL DE GOVERN

17323

Decret 96/2015, de 27 de novembre, pel qual es nomenen membres del Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears

La Llei 2/2003, de 20 de març, d’organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears, regula la composició del Consell
Social de la Universitat de les Illes Balears. L’article 7.2 d’aquesta Llei estableix que aquest òrgan ha d’estar format per personalitats de la
vida cultural, professional, econòmica, laboral i social designades per les entitats que s’hi esmenten. Així mateix, l’article 115 de la Llei
23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca, preveu que a l’Ajuntament de Palma li correspon, com a mínim, un
representant al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears.
L’article 10.2 de la Llei 2/2003 esmentada disposa, com a motius de cessament en les seves funcions dels membres del Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears, la revocació de la representació que exerceixen i l’expiració del període de mandat, entre altres.
D’acord amb el que s’ha exposat, i tenint en compte el resultat de les eleccions autonòmiques i locals de 24 de maig de 2015, el Parlament de
les Illes Balears, els consells insulars i l’Ajuntament de Palma han dut a terme les designacions corresponents. A més, també han designat els
seus representants, per expiració del període de mandat dels membres anteriors, les organitzacions sindicals que varen obtenir un nombre més
alt de representants a les darreres eleccions a les Illes Balears, l’organització sindical més representativa en l’àmbit de l’ensenyament,
l’associació empresarial més representativa de les Illes Balears, les organitzacions més representatives de les petites i mitjanes empreses de
les Illes Balears i les cambres oficials de comerç, indústria i navegació.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/175/936857

Tenint en compte aquestes designacions, l’article 8 de la Llei 2/2003 disposa que els membres del Consell Social de la Universitat de les Illes
Balears que s’esmenten en l’article 7.2 d’aquesta Llei s’han de nomenar per acord del Consell de Govern de les Illes Balears a proposta de la
conselleria competent en matèria d’universitats. Aquest nomenament, que, d’acord amb l’article 10 de la Llei 2/2003, és per a un període de
quatre anys, s’ha de fer mitjançant un decret i s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Per tot això, ateses les designacions de membres de cada una de les entitats que s’indiquen en l’article 7.2 de la Llei 2/2003 i en l’article 115
de la Llei 23/2006, a proposta del conseller d’Educació i Universitat i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 27 de
novembre de 2015,

DECRET
Article únic
Es nomenen les persones que s’indiquen a continuació membres del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears per a un període de
quatre anys:
El senyor Joan March Noguera i la senyora Francesca Mas Busquets, a proposta de la conselleria competent en matèria d’universitat.
El senyor Román Piña Homs, la senyora Aina Rado i Ferrando i el senyor Daniel Bachiller i Pérez, designats pel Parlament.
El senyor Joan Rosselló Moya, designat pel Consell Insular d’Eivissa i el Consell Insular de Formentera.
La senyora Josefina Salord Ripoll, designada pel Consell Insular de Menorca.
El senyor Joan Llobera Cànaves, designat pel Consell Insular de Mallorca.
La senyora Eva Beatriz Cerdeiriña Outeiral (CCOO) i el senyor Sebastián Lora Sánchez (UGT), designats per les organitzacions
sindicals amb un nombre més alt de representants a les darreres eleccions a les Illes Balears.
El senyor Gabriel Caldentey Ramos (STEI-i), designat per l’organització sindical més representativa en l’àmbit de l’ensenyament.
La senyora Carme Planas i Palou (CAEB), designada per l’associació empresarial més representativa de les Illes Balears.
El senyor Alfonso Rojo Serrano (titular) i el senyor Antoni Mas Romaguera (suplent), designats per les organitzacions més
representatives de les petites i mitjanes empreses de les Illes Balears (PIMEB).
La senyora Magdalena Pons-Quintana Palliser, designada per les cambres oficials de comerç, indústria i navegació.
La senyora Susanna Moll Kammerich (titular) i la senyora Joana Maria Adrover Moyano (suplent), designades per l’Ajuntament de
Palma.
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Disposició final
Aquest Decret té efectes a partir de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 27 de novembre de 2015
La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias
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El conseller d’Educació i Universitat
Martí X. March Cerdà
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