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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DE tA COMISSIó PERMANENT DEL
CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS DEL

DIA 5 DE MAIG DE 2016

A Palma, el dia 5 de maíg de 2016, a les 13 hores, a la sala de reunions del Consell de
Direccíó de Son Lledó, es reuneix en sessió ordináría la Comissió permanent del
Consell Social de la Universitat de les llles Balears.

La presídeix la senyora Francesca Mas Busquets, iel senyorJoan March Noguera actua
com a secretar¡' Hí assísteíxen els consellers que consten a la relació que s,adjunta a la
present acta, ¡ que són els següents: senyor Lloreng Huguet Rotger, senyora Áina Rado
Ferrando i senyora Josefina Salord Ripoll.

Excusen la seva abséncia el senyor Daniel Bachiller Pérez i el senyor pedro Grimalt
Servera.

Obre la sessió la senyora presídenta, ies passa a tractar l'ordre del dia, que és el
següent:

Aprovació, si escau, de f'acta de la reunió del dia 6 d'abril de 20.|6.
Aprovació definitiva, sí escau, de la proposta de despesa pluriennal
relativa a l'obra per a la rehabilitació de Ca ses Llúcies.
Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del pacte de socis de
l'empresa Meteoclim Services, SL.

Informacions de les reunions ivisites realitzades per la presidenta iel
secreta ri.
Torn obert de paraules.

Primer punt. Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió del dia 6 d,abril de 2016
La presidenta demana si hi ha alguna modifícació a l'acta presentada o si es pot donar
per aprovada' La senyoraJosefina Salord suggereix afegir a la seva intervenció al sisé
punt de l'acta que les aportacíons no han de ser només económíques a través dels
consells insulars, sinó que també s'hauria de comptar amb la col.laboracíó d,entitats
académiques ieducatives de les llles, com l'lnstitut Menorquí d'Estudis o l'lnstitut
d'Estudis Eivissencs, entre d'altres. No havent-hi altres intervencíons, es dóna per
aprovada l'acta per assentiment dels presents.
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Segon punt. Aprovació definitiva, s¡ escau, de la proposta de despesa pluriennal
relativa a l'obra per a la rehabilitació de Ca ses Llúcies
La presidenta dóna la paraula al senyor Lloreng Huguet, qui explica que Ca ses Llúcies
és un edifici s¡tuat a l'extrem est del campus universitari. La ulB ila consellería
d'lnnovació, Recerca iTurisme signaren un convení ínstrumental de subvenció entre
I'Administració de la Comunitat Autónoma de les llles Balears í la Universitat de les
llles Balears per a la creació del centre SmartUlB a Ca ses Llúcies (rehabilitació de Ca
ses Llúcies'SmartUlB), cofinanEat amb fons FEDER, programa operatiu 2014-2020.
La rehabílitació d'aquest edifici permetrá desenvolupar ínnovadores técniques
constructives, alhora que será un exemple d'espai intel.lígent, sostenible isaludable.
El centre es transformará amb la rehabilitacíó en un labóratori d,innovació referent
mundial en edificís sostenibles. Segueix dient que tenen previst comenEar les obres
abans de final d'any í que hí ha mortes empreses ínteressade, .n ,qu.rt projecte
pioner.

La presidenta demana ser informada sobre les obres iconsidera que és un bon projecte,
un model a seguir i que també és beneficiós per a moltes empreses.

s'acorda per assentiment l'aprovació definitiva de la proposta presentada.

Tercer punt. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació del pacte de
socis de l'empresa Meteoclim Services, SL
La presídenta introdueíx la proposta de modificació í dóna la paraula al senyor
Lloreng Huguet, qui explica que l'empresa Meteoclim services, sL, és una empresa
que ha nascut d'un projecte de la UIB idel coneixement iexperiéncia en modelització
atmosférica, clímatológica i hidrológica del grup de recerca en Meteorologia del
Departament de Física de la UlB. La seva tasca és fer cálculs iprediccions
meteorológiques a curt termini.
S'acorda per assentíment la proposta de modificació.

Quart Punt. Informacions de les reunions i visites realitzades per la presidenta i
el secretari
La presidenta dóna la paraula al secretari

- 7 d'abril' Vísita de la presidenta i el secretari a la Facultat de Filosofia i Lletres i els
departaments. Els assistents explicaren les seves necessitats económiques i la
seva preocupació per la problemática en el tema de l'homologació dels idiomes.
El senyor LlorenE Huguet indica que la UIB només pot fer les ñomologacions fins
a un 82 i que és un tema complícat. Segueix dient que hi ha projectada una
biblioteca central peró que la crisí iun canvi de calendarí varen prouo.r¡. un canvi
en el projecte' Afegeíx que la UIB té un pla d'ordenació del territorí propi i
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s'hauria de modíficar el Pla urbanístic de la UIB per poderfer altres edificis, comper exemple l'edificí projectat on es puguin ubicar els estudis dflnfermeria,
Físioterápia i Psícología.

- 
7 d'abril. Reunió de la presidenta amb el vicerector de Campus, Cooperació i
unÍversitat saludable, el senyor Antoni Aguíló, la cónsol del Marroc i un grup
d'alumnes. La presidenta comenta que l'acte fou molt agradable, els alumnes
explicaven les dificultats a l'hora d'arribar als estudis universitaris. El vícerector de
Campus, Cooperació í Universitat Saludable, senyor Antoni Aguiló, va dir que
volía fer un estudi sobre aquest tema, atés que la problemátíca no sols és
económica sínó més aviat cultural.

- 7 d'abril. La presidenta assisteíx al Parlament per acompanyar el Rector en la
compareixenga davant la Comíssió de Cultura, Educacíé i Esports, per donar
comptes de la Facultat de Medícina. El secretari comenta que hi ha molta gent
reticent a la Facultat de Medicina, perqué consideren que a la UIB ja hi ha moltes
mancances' El senyor Huguet contesta que coneix les necessitats actuals, peró
que a poc a poc s,aniran satisfent.

- 13 d'abrí1. La presidenta assisteíx a I'acte organítzat a la Seu universitária de
Menorca"

- 14 d'abrí|. Consell de Govern de la UlB.

- 15 d'abril. La presidenta assisteix a la comíssió d,ajuts de matrícula.

- 15 d'abril' Presentació í moderació per part de la presidenta de la taula rodona:
<<Tracta d'evítar-la>> al Centre Flassaders.

- 18 d'abril. Assisténcía de la presidenta a l'acte d'inauguració de la Setmana de
Postgra u.

- 18 d'abril. Presentació i moderació per part de la presidenta de la taula rodona a
Sa Nostra: <<Moviments i crisís migratóries>.

- 20 d'abril. La presidenta assisteíx a I'acte organitzat a la Seu universitária
d'Eivissa.

- 23 d'abril. La presidenta partícipa a la lectura de Ramon Llull, a cort.
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- 28 d'abril. La presidenta assisteix a la conferéncia del doctor Román piña
<<Mallorca 1715, del desguace de las Instituciones a la agonía de la Inquisición>, a
la Reial Académia Mallorquina d,Estudis Histórics.

- 3 de maig. Reuníó del secretari i les vicerectores Seguí í Fornés amb els senyors
Pere Ventanyol i Gabriel Oliver, Estudi General Lul.líá.

- 
5 de ma¡g' La presidenta assísteix a la Ínauguracié de les lllJornades Ciéncía per a
Tothom, de la UlB.

La presidenta vol agrair la convidada als actes a les seus universitáries de Menorca
iEivissa.

La senyoraJosefina Salord proposa recuperar de nou el Museu de les Cíéncies de
les llles Balears. Actualment hi ha molt de material que es troba repartit entre
diferents llocs, atés que no hi ha cap institució qu. r";n faci cárrec. També seria
ínteressant fer un Museu de ra Mar" Er senyor Huguet índíca que fer un museu no
és només fer un edifici sinó que implica moltes més coses. La senyora Salorcl
indica que es podria mirar de fer a Menorca.

senyor Gabriel Oliver; dues persones del Consell Social, senyora Francesca Mas Busquáts
senyor Joan March Noguera; i dues persones de la UlB, senyora Maria Antónía Fornés
senyora Joana Maria Seguí. Segueix díent que s'ha demanat que ens informín sobre

El senyorJoan March comenta la reunió a l'Estudi General Lul.liá iíndica que es va crear
comissió composta per dos representants de l'Estudi General Lul.liá, ,"nyoi pere Ventanyol

la

li
i

i

la
omposició del seu Consell de Govern, per poder cont¡nuarfent activitats comunes.

La presidenta intervé per dir que les instal.lacions estan en bones condicíons ique
interessant fer activitats concretes allá, com per exemple les universitats d,estiu.
suposaría fer actívítats al centre de Palma i no només disposar de l,edifici Sa Riera.

sefla

Aixó

La senyora Aína Rado demana quin ús es fa ara mateix de I'Estudi General Lul.liá, ila
presidenta explica que no han tingut accés a les seves memóries d,activitats, peró que
actualment tenen espais llogats a empreses privades. És un edifici de l,Ajuntament de palma
peró manté un lligam amb la Universitat de Barcelona.

Per altra banda, la presidenta comenta que va rebre una carta sígnada pel senyor Míquel Fiol i
el senyor Félix Grases, a la qual adjuntaven una carta de la senyoraJosefa Terrasa pons, cap
d'oncología de son Espases, qui afirmava que personal no facultatiu de la ulB proporcíonava
substáncies encara no aprovades a pacients amb tumors cerebrals a canvi d,aportacions
económíques' Com a presidenta del Consell Social considera que ha de donar cclmpte a la
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fiscalia d'aquest fet, i demala que aquest tema es tracti amb prudéncia i discreció, per s¡s'acaba incorporant a unes diligéncies judicials. El senyor Lloreng Huguet intervé per dir queconeixia aquest fet, peró que mai no s'han aportat proves que acreditin que aquests fets sónreals, i que seria delicte si realment algú rra pagai per fer aquestes proves. La presidenta
considera que al consell social no li toca prendre declaracions o jutjar sobre aquest tema,perÓ que havia d'informar sobre el fet ique será la fiscalia qui haurá áe decidir investigar, siaíxí ho considera.

Cinqué punt. Torn obeft de paraules

La senyoraJosefina salord intervé en relació amb el punt 6 de l'acta de la comissió permanentdel dia 6 d'abril de 2016, on s'informá de la realització d'un estudi sobre la mancad'estudíants a la ulB, dient que l'lnstitut Menorquí d'Estudís fa cada any una convocatória debeques íque un dels treballs presentats es denomina Accés dels estudiiants menorquins a Ia
Universitot i factors que hi incideixen. La presidenta considera interessant i necessari fer unestudi per ílles, per mirar de detectar els 1'actors que incideixen en els problemes d,accés, i que
s'haurien d'aconseguír inversions dels diferents consells insulars.

no havent-hi més assumptes per
al, com a secretari, aíxec i autoritz

El secretari,

tractar, a les 14.30 hores es clou la sessió, de la
aquesta acta, que té el vistiplau de la presidenta.

Vist í plau.
presidenta,

Y\


