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Memòria acadèmica 2021-2022 

Consell Social 
 
El Consell Social és un òrgan col·legiat de la Universitat de les Illes Balears mitjançant 
el qual la societat de les Illes Balears participa i col·labora en la definició dels criteris i 
prioritats del plantejament estratègic de la Universitat, concebuda com a servei públic 
de titularitat autonòmica. Creat per la Llei de reforma universitària, el Consell Social és 
l’instrument que estableix la connexió de la societat de les Illes Balears amb la UIB. 

Principals acords de les sessions del ple del Consell Social durant l’any 
acadèmic 2021-22 

• Sessió extraordinària del ple del Consell Social del dia 16 de setembre de 2021  
• Informació sobre la proposta d’implantació del grau de Belles Arts a l’Escola 

Universitària ADEMA. 
 
• Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 23 de novembre de 2021  

• Aprovació de l’autorització per implantar i impartir els ensenyaments oficials del 
grau de Farmàcia a la UIB. 

• Aprovació dels complements de Campus Digital – Illes 2021-22. 
• Aprovació de l’increment de l’activitat docent de l’any acadèmic 2021-22. 
• Aprovació de despeses pluriennals: 

- Rehabilitació i reforma parcial de l’edifici de l’Institut Universitari Ciències 
de la Salut i de l’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos 
UIB-CSIC. 

- Construcció d’un edifici destinat a piscines científiques. 
• Aprovació de l’extinció del programa de Doctorat en Nutrició i Ciències dels 

Aliments. 
• Aprovació de l’informe favorable del Màster Universitari en Ciències de 

l’Activitat Física i l’Esport per la UIB. 
• Línies d’actuació del Consell Social de l’any 2022. 

 
• Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 20 de desembre de 2021 

• Aprovació de la convocatòria de complements retributius addicionals del PDI de 
la UIB. 

• Aprovació de la declaració institucional antifrau de la UIB. 
• Aprovació del pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 2022. 



2 

 
 

 www.uib.cat 

 

• Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 15 de febrer de 2022 
• Ratificació dels acords de la Comissió Acadèmica de 3 de febrer de 2022 

referents a les bases dels premis del Consell Social. 
• Aprovació del pressupost del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears 

de l’any 2022. 
• Aprovació del Màster Universitari en Edificació i Rehabilitació Arquitectònica. 
• Aprovació del programa de Doctorat en Nutrició Humana i Patologies 

Associades. 
• Aprovació de la modificació del Màster Universitari en Formació del Professorat. 
• Aprovació de la modificació del pla d’estudis d’Administració d’Empreses. 
• Aprovació de l’increment de l’activitat docent del professorat de la UIB. 
• Aprovació dels complements corresponents a Campus Digital-Illes. 
• Aprovació de l’informe favorable per a la implantació del grau de Belles Arts. 

 

• Sessió extraordinària del ple del Consell Social del dia 11 de març de 2022 
• Sessió informativa a càrrec del senyor Santiago Iraburu, secretari del Consell 

social de la Universitat Pública de Navarra. Donarà a conèixer el model de 
desenvolupament de funcions del Consell Social de la UPN: orientació a l’entorn 
i col·laboració. 

 

• Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 9 de juny de 2022 
• Aprovació de l’increment de l’activitat docent de l’any acadèmic 2021-22. 
• Aprovació de despeses pluriennals: 

- Subministrament de gasoil C i gas liquat del petroli. 
- Adquisició de diversos tipus de paper. 
- Contracte d’un equip de treball multidisciplinari per consorci d’UNIMode. 
- Contracte administratiu per al subministrament d’un programa informàtic 

per a les proves d’accés de la UIB. 
• Informe favorable per a la implantació del Màster en Enginyeria Industrial. 
• Informe favorable per a la implantació del Màster Universitari en Prevenció de 

Riscs Laborals. 
• Informe favorable per a la modificació del pla d’estudis del grau d’Odontologia. 

 
• Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 26 de juliol de 2022 

• Informació sobre l’auditoria financera i de compliment de la Fundació 
Universitat-Empresa de les Illes Balears de l’any 2021. 

• Informació sobre l’auditoria financera i de compliment de la Universitat de les 
Illes Balears de l’any 2021. 
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• Informació dels resultats dels guanyadors de la setzena convocatòria dels 
premis d’investigació per a alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau 
superior de formació professional, del curs 2021-22. 

• Aprovació de les despeses pluriennals: 
- Reforma parcial de la planta soterrani a l’edifici IUNICS-IFISC, al campus de 

la UIB. 
- Contracte per al subministrament de les llicències d’ús del programari de 

Microsoft per part de la UIB. 
• Aprovació de la proposta de complements retributius addicionals del 

professorat. 

Quinzena edició dels premis d’investigació per a alumnes de batxillerat i 
de cicles formatius de grau superior 

El dia 15 de novembre de 2021 es va celebrar l’acte de lliurament d’aquests premis, a la 
sala d’actes de Ca n’Oleo (Palma). 

En aquesta edició, s’hi havien presentat 34 treballs. Se’n varen premiar sis: quatre de 
les categories individuals i dos dels treballs col·lectius. 

Cinquena edició dels premis de Fi de Grau del Consell Social i els I Premis 
Joan Vidal Perelló de Fi de Grau i de Màster de la UIB 

El dia 27 d’abril de 2022 es va celebrar l’acte de lliurament d’aquests dos premis, a la 
sala d’actes de Ca n’Oleo (Palma). 

En aquesta edició han estat premiats 12 alumnes, i, als Premis Joan Vidal Perelló, quatre. 

Projecte amb l'Oficina d’Igualtat d’Oportunitats 

Aquest curs 2021-22 s’han continuat impartint els tallers educatius als instituts de 
secundària de les Illes Balears per combatre els estereotips de gènere a les aules. 

Participació del Consell Social en activitats diverses 

El Consell Social ha participat en activitats diverses, les més destacades de les quals són 
les següents: 

• Consell de Govern de la UIB 
• Consell de Direcció de l’AQUIB 
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• Patronat de la FUEIB 
• Comissió de Qualitat de la UIB 
• Comissió d’Integritat Acadèmica de la UIB 
• Comissió d’Estudis Propis de la UIB 
• Comissió d’ajuts de matrícula de la UIB per als estudiants amb circumstàncies 

personals sobrevingudes o estructurals 
• Comissió avaluadora per a la concessió d’ajudes per dur a terme actuacions de 

política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes 
Balears. 


