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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DE LA COMISSIó
PERMANENT DEL CONSELL
SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE LES TLLES
BALEARS DEL DtA 28 DE
DE

JUNY

20I6

A Palma, el dia 28 dejuny de 2016, a les

l6 hores, a la sala AVol de l,edifici Gaspar
Melchor deJovellanos' es reuneix en sessió ordinária
la comissió permanent del consell
Socíal de la Universitat de les llles Balears.
La presideix la senyora Francesca Mas Busquets,
iel senyorJoan March Noguera actua
com a secretari' Hi assisteixen els conseller: que
consten a la relació qr. r,Jd-¡rnta a la
present acta, íque són els següents: senyor Pedro
Grimalt servera ísenyora Aina Rado
Ferrando' La senyora Josefina salord Ripoll hi
assisteix mitjangant videoconferéncía des
de la Seu de Menorca.
Excusa la seva abséncia el senyor Daníel Bachíller pérez.

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

l.

2.

3.
4.

Aprovació, si escau, de r'acta de ra reunió der día 5
de maig de 20.r6.
DÍstribució de les beques-col.laboració del MÍnísteri
d,Educació, cultura i
Esports per al curs 2O16-17.
Donar comptes de la partícipació de la UIB a The t-Forum.
Informacions de les reuníons í visites realÍtzades per
la presidenta i el

secreta rí.

5.

"1q

\

Torn obert de paraules.

Primer punt. Aprovació, si escau, de Pacta de ra reunió
der dia 5 de maig de 2o16
La presidenta demana si hi ha alguna modifícacíó
a |acta presentada o si es pot donar
per aprovada. La senyoraJosefina salord indica
una errada a la present proposta
d,acta.

No havent-hi altres intervencíons, es dóna per aprovada
l'acta per assentiment

presents.

dels

Segon Punt' Distribució de les beques-col.laboració
del Ministeri d,Educació,
Cultura i Esports per al curs 2016-17
La presidenta dóna la paraula al senyorJoan
March, secretari del consell social, quí
explica que en aquesta convocatória el Ministeri
d'Educació, Cultura iEsports ens ha
concedit 12 beques-col'laboració, ique són'15 els departaments
de la universitat de
les llles Balears que han expressat la seva voluntat
de tenir alguna d,aquestes beques.
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són unes beques Per promoure la iniciació en tasques
de recerca íes concedeixen a
et darrer curs de srau o et primer curs de
máster, i
::::lT:J.y,::r_,1s,1'" :::b1nt
publicará el Minísteri al mes de juliol. El conself
social és
aquestes 12 beques-col'laboració entre els departaments,
iha de comunicar ra
distribució al Ministeri abans del 30 dejuny.
El senyor March continua la seva intervlnció
explícant quina ha estat la distribució de
les beques, que ha seguít els criteris següents:
o Intentar que er máxím nombre de departaments tinguin beca
o Donar l'oportunitat als departaments que no n'havien sol.licitat
els
. darrers anys
¡ Donar beca als departaments on hi hagi un major nombre
d,arumnes
que hagin demanat beca els oarrers anys.

r'ó;;;;;;.;;;i;;;;;;;

La proposta del senyor March és donar beca als
departaments de: Economia de
|-Empresa, Fílologia Catalana i Lingüística General, Dret
Privat, Química, Geografia i
Fís

ica.

Els criterís no són

coincidents entre el senyor March ila presidenta.

s'ha tingut en compte el nombre de becaris que han
sol.licitat beca els darrers
]amug
anys l, per aquest motiu, es considerá oportú donar
beca als departaments de
Biologia Fonamental iCiéncies de la salut, ciéncies
Matemátiques ílnformática i
Pedagogía Aplicada i psicologia de l,Educació.

La presidenta exposa que durant el seu mandat es
va comprometre a accions
positíves respecte al-pla d'igualtat i proposa donar
beca als depariaments que tinguin
una major proporció de dones entre el personal docent
iinvestigador. Aquest críteri
será utilitzat en cas d'empat, tenint en compte que
es tracta que a tots els
departaments als quals es concedeixi beca realment
el Ministeri adjudiqui la beca a

qualque estudiant.

La senyora Aina Rado intervé dient que lí pareix
correcte el criteri d'adjudicar beca als
departaments que tinguin més dones que homes
entre el personal docent Í

investigador.

A la senyora Josefina salord, que assísteix a la reunió
per videoconferéncia des de la
Seu de Menorca, li sembra que es mescren ers
criteris, ino veu crar que s,hagi de
donar una beca a un departament pel símple fet que
tinguín més dones. Li pareixeria
més correcte distribuir les beques entre els departar.ni,
més premiats i amb major

nombre de becarís.
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El senyor Grimalt intervé dient que els críteris
exposats per la presidenta li semblen
molt raonables, peró que té d.ubtes que es puguin emprar
en aquesta proposta de

distribució d'aquesta convocatória, i s,abstindrá.

La senyora Aina Rado demana sí és una.
mesura del pla d,ígualtat, Í la senyora
presidenta li contesta que són mesures
de discrÍminació porltÍu, pár afavorir els
departaments amb major nombre de dones,
I que aquesta mesura es podría aplicar a
altres propostes.
La senyoraJosefina salord íntervé dient que,
malgrat que aquestes beques beneficien
els departaments, són beques per als estudíants
i, per tant, s,hauria de tenir en
compte el nombre d'estudiants que demanen
aquestes beques a I,hora de concedirles als diferents departaments. Hi está d'acord sí aquest
criteri s,aplíca en cas
d'empat, i no de forma general.

La presÍdenta explíca que aquest criteri s'aplica
per desempatar entre departaments
en iguals condícions o en condicions semblants,
ique no és un criteri general.

(

La senyora Josefina salord afegeix que, si aquesta
discriminació positiva es fes entre
els alumnes, li pareixería bé, peró entre els departaments
no ho veu clar.
La senyora Aína Rado demana si sabem els
requisits dels alumnes, ila presidenta li
respon que ara mateix només tenim ers requisits
de r,any passat, pero que

segurament no hí haurá canvis.

El senyor Pedro Grimalt aconsella que es donín
a conéixer els criteris utilítzats en
aquesta distribució a tots els membres del consell
social al proper plenari i, fins itot,
arribar a un consens entre tots perqué els críterís
proposats per la presidenta es
puguin fer servir, sense generar dubtes, en properes
convocatóries.
La presidenta acaba
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Com l'any passat, el Ministerí ens demana que,
a més, enviem una relació príoritzada per
insuficidncia de candídats per a les beques
inicialment
assignades, i la relació és la següent:

al supósit d'una eventual

S'acorda per assentiment l,aprovació definitíva
de

abstenció.
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Tercer punt. Donar comptes de ta participació
de ra urB a The t-Forum

,ili:

,rJüf:+.#i

parauta at senyor pedro Grimatt, que
exptÍca ta participació de

Informacions de res reunions i visites
rearitzades per ra presidenta i

"i:::rH?l'
La presidenta dóna la paraula
-

al secretari, que informa de les activitats
següents:

Dia 6 de maig: entrevista de la presidenta
a l83 rádio.
Dia 6 de maíg: la presidenta Íel secretari
vísiten la Facultat d,lnfermeria

Fisíoterá pía.

-

Dia 9 de maig: el secretarÍ assisteix

convocatória d,ajuts

de

persona ls sobrevin gud es.

la reunió de la comíssió de selecció de la
lll
matrícula per als estudíants amb circumstáncies
a

Dia12 de maig: el secretari va al consell de
Govern de la urB.
Dia 17 de maig: el secretari assisteíx a
la Jornada Anual de secretaris de consells
Socials d'Universitats Espanyoles a Madrid.
Dia 18 de maig: el secretari assisteix a l'Assemblea
General de la conferéncia de
Consells Socials a Madríd.
Dia 20 de maig: ra presídenta ier secretari
vísiten ra Facurtat d,Economia.
Dia 24 de maig: el secretari assisteix a la
ínauguració de l,acte Rise High-Level
workshop: Ciéncia oberta: un marc per a l'accessibilitat,
transparéncia i integrÍtat
de la investigació cíentífica. Nous íncentíus
ipráctíques alineades amb els valors
científics i les necessitats de la socÍetat.
Dia 24 de maig: la presídenta visita el
Col.legi de Bíólegs.
Dia 27 de maíg: la presidenta i el secretari
visiten la Facultat d,Educació.
Dia 3o de maig: la presídenta assisteix a
l'acte de presentació de l,informe <<Via
uníversitária: accés, condÍcions d'aprenentatge,
expectatives i retorns dels estudis
universitaris>> de ra FundacióJaume Bofiil
ira Xarxa Vives d,uníversitats.
Dia 1 de juny: es duu a terme ra reunió
dels membres der jurat per resoldre la
desena edició dels premis d,investigacíó,
curs 2Ol5_,l6.
Dia 2 de juny: la presidenta assÍsteix a r,acte
de nomenament de cor.regiats
d'honor al Col'legi ofícial de Doctors iLlícencíats
en Filosofia iLletres iCiéncres
de les llles Balears
Dia 3 dejuny: la presidenta iel secretari
visiten l'Escola politécnica Superior.
Día 6 dejuny: el secretarí assisteix a la reunió
de ra comissió d,estudis propis.
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Dia 8 de juny: la presidenta assisteix
a l'acte de presentació del cinqué
volum de
la História de la ciéncia al Consolat
de Mar.
Dia 10 de juny: la presídenta i el secretari
visíten I'IMEDEA.
Día 13 de juny: la presidenta i el
secretari es reuneíxen amb els membres
de
l'Estudi General Lul.lÍá.
Dia 20 dejuny: la presidenta iel secretari
assisteÍxen al Consell de Govern de
la

UIB.

Dia 27 de juny: el secretari assisteix
a l'acte de cloenda i lliurament de certificats
del programa La universitat oberta per
a Majors ars pobres de Marorca de r,any
académic 20'l5-16.

Cinqué punt. Torn obeft de parautes
Ningú no en fa us.
no havent-hi més assumptes per tractar,
a les 17 hores es clou la sessió, de la qual.
com a secretari, aixec i autoritz aquesta
acta, que té el vístiplau de la presidenta.
El secreta
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