
d'adaptar els seus estatuts a aquesta llei.
2. Les cooperatives que en aquest termini no han acreditat en el registre

de cooperatives de les Illes Balears l'adaptació esmentada, queden dissoltes de
ple dret i entren en període de liquidació, sense perjudici que la cooperativa
acordi expressament la seva reactivació amb l’acord previ de l'assemblea gene-
ral.

3. L'acord d'adaptació dels estatuts ha de ser adoptat per l'assemblea gene-
ral, és suficient el vot a favor de la meitat més un dels socis presents i represen-
tats.

Disposició transitòria tercera
Anotacions registrals

Mentre no entri en vigor el reglament del registre de cooperatives de
les Illes Balears, resulten d'aplicació les disposicions vigents fins a la data en
matèria registral.

Disposició transitòria quarta
Certificat de denominacions

Mentre no s’acompleixin les previsions de l'article 109 de la Llei
27/1999, de 16 de juliol, de cooperatives, el certificat negatiu de denominació
ha de ser sol·licitat a la secció central del registre de cooperatives dependent del
Ministeri de Treball i Afers Socials.

Disposició derogatòria única 

Es deroga el Decret 146/1989, de 30 de novembre, relatiu a societats
cooperatives, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 157, de 21
de desembre.

Disposició final primera
Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor al mes de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Disposició final segona
Normes per aplicar i desplegar la llei

Es faculta el Govern de les Illes Balears perquè, a proposta de la
Conselleria competent en matèria de cooperatives, dicti totes les disposicions
que siguin precises per aplicar i desplegar aquesta llei. En tot cas, el Govern de
les Illes Balears ha d'aprovar, en el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'a-
questa llei, el reglament d'organització i funcionament del registre de coopera-
tives de les Illes Balears.

Disposició final tercera
Dret aplicable

Les societats cooperatives de les Illes Balears s'han de regir per les
previsions contingudes en aquesta llei, reglaments de desplegament i els seus
estatuts socials.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei que els tribunals
i les autoritats als quals pertoqui la facinguardar.

Palma,  vint de març de dos mil tres.
EL PRESIDENT,

Francesc Antich i Oliver
El Conseller de Treball i Formació,

Miquel Rosselló del Rosal

— o —

Num. 5958
Llei 2/2003 de 20 de març, d’organització institucional del siste-
ma universitari de les Illes Balears.

EL PRESIDENT DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha
aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que s'estableix a l'article 27.2 de
l'Estatut d'Autonomia, promulg la següent.

LLEI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les universitats, a l'inici del segle XXI, es troben en una cruïlla si
volen donar resposta als reptes i als desafiaments que la societat del coneixe-
ment, la globalització, la construcció d’una societat tecnològica i de xarxes i l’e-
xistència de noves demandes econòmiques, socials, culturals i professionals

estan posant de manifest. I tot això en el marc del procés de construcció d’un
espai universitari europeu, que afegeix a aquests reptes una nova dimensió.

Aquests reptes i les noves demandes socials i científiques cap a la
universitat obliguen a un nou impuls des de les institucions responsables, des de
la universitat i des del mateix teixit social. Un nou impuls que si bé s’ha de con-
cretar en una legislació adequada, flexible i que possibiliti l'aplicació de noves
polítiques universitàries, també s’ha d’especificar en un increment de recursos i
en la rendició responsable de comptes, a través de mecanismes d’avaluació de
la qualitat de la docència i de la investigació.

És, doncs, en aquest punt on cal situar la necessitat d’aquesta llei.
Efectivament, la finalitat d’aquesta llei d’organització institucional del sistema
universitari de les Illes Balears és la de posar els fonaments i les bases d’un nou
acord i d’un nou pacte entre la Universitat de les Illes Balears, el Govern de les
Illes Balears i tot el conjunt de les administracions públiques de les Illes, i tota
la societat balear, per tal de donar un nou impuls a la Universitat de les Illes
Balears, potenciant la qualitat, la innovació i l’excel·lència en els camps de la
docència, l’extensió cultural i la recerca, i l’accés als estudis universitaris.

Aquesta llei, doncs, de reforç a l’arquitectura institucional universi-
tària de la comunitat autònoma es fonamenta sobre quatre principis fonamen-
tals:

1. La definició de la universitat com a servei públic de titularitat autonò-
mica, assumint, d’aquesta manera, la comunitat autònoma de les Illes Balears la
seva responsabilitat d’assegurar les prestacions necessàries i adequades als
objectius de la democratització i la qualitat universitària.

2. El respecte a l’autonomia universitària, com a principi fonamental reco-
negut per la Constitució a l’article 27.10 i ratificada per sentències del Tribunal
Constitucional.

3. La delimitació de les funcions i de les competències de cada una de les
institucions i òrgans de govern -Universitat de les Illes Balears, Consell Social
de la Universitat de les Illes Balears i Govern de les Illes Balears- implicats en
les polítiques universitàries.

4. El foment de la cultura del diàleg, del consens i del pacte en el desen-
volupament de les polítiques universitàries a aplicar entre totes les institucions
implicades en les mateixes.

En el marc, doncs, d’aquesta filosofia de suport, d’impuls i de poten-
ciació del nostre sistema universitari, aquesta llei té tres objectius específics. En
primer lloc, la regulació del Consell Social de la Universitat, en tant que òrgan
col·legiat de la Universitat de les Illes Balears de participació de la societat a la
Universitat de les Illes Balears. En segon lloc, el reconeixement legislatiu de
l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, en tant que institució
encarregada de dur a terme l'avaluació de la qualitat del sistema universitari de
les Illes Balears. I, finalment, la creació de la Junta de Coordinació Universitària
de les Illes Balears, com a òrgan de diàleg institucional entre les diverses insti-
tucions i òrgans amb competències universitàries, i la delimitació de les seves
atribucions i composició.

Així, en el títol I d’aquesta llei es duu a terme un procés de regula-
ció del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, d’acord amb la Llei
Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, que a l’article 14 i d’altres
defineix l’objectiu, les funcions i el tipus de composició d’aquest òrgan univer-
sitari. Però aquesta adaptació del Consell Social a la nova legislació università-
ria s’ha realitzat reforçant els mecanismes de diàleg, de pacte i de col·laboració
del Consell Social amb els altres òrgans de govern de la Universitat de les Illes
Balears. Una adaptació que, a més, no es produeix ex nihilo, sinó que es fona-
menta, per una part, sobre la Llei 3/2000, de 20 de març, del Consell Social de
la Universitat de les Illes Balears, que aprovà per unanimitat el Parlament de les
Illes Balears, i, per altra part, sobre l’experiència i el treball dels diversos con-
sells socials de la Universitat de les Illes Balears que han aportat el seu esforç
en el procés de construcció de la Universitat de les Illes Balears. 

La creació dels consells socials fou una de les aportacions més des-
tacades i originals de la Llei de reforma universitària, ja que es va posar de
manifest que la universitat, en tant que servei públic, no és patrimoni dels uni-
versitaris, sinó de tota la societat. Però el procés de consolidació d’aquest òrgan
de participació social dins la universitat resulta complex i necessita temps,
recursos i, a més,  jerarquitzar i prioritzar clarament les seves funcions. No cal
oblidar el caràcter secular de les universitats i la joventut dels consells socials.

Així doncs, la llei pretén que el Consell Social es consolidi definiti-
vament com a instrument capaç d’establir la connexió de la societat amb la
Universitat de les Illes Balears, de dur-ne a terme les funcions i de vetllar per la
qualitat dels serveis, l’eficàcia de la gestió administrativa, l’avaluació, la plani-
ficació estratègica i el finançament de la Universitat de les Illes Balears.

En el títol II d’aquesta llei es duu a terme el reconeixement legisla-
tiu de la ja existent Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears.
Efectivament, no hi ha cap dubte que la societat del segle XXI exigirà a les uni-
versitats més qualitat en la prestació dels seus serveis. La capacitat de competir
i de donar respostes a les demandes de la societat estarà relacionada directament
amb la quantitat i qualitat de la formació dels ciutadans i professionals i amb
l’excel·lència de la investigació que siguin capaços d’aportar.

Però el reconeixement legislatiu de l’Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears, com a institució responsable de l’avaluació del
sistema universitari de les Illes Balears, és una passa més en el procés de possi-
bilitar que el repte de l’avaluació i de la qualitat universitària sigui compartit per
la mateixa Universitat de les Illes Balears, pel Govern de les Illes Balears i per
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tota la societat balear, representada en el Consell Social de la Universitat de les
Illes Balears. La qualitat universitària, en aquest sentit, troba la major legitimi-
tat en l’avaluació externa, una vegada que la cultura avaluativa s’ha impregnat
en el si de la comunitat universitària.

Efectivament, el fet de poder dur a terme aquest reconeixement de
l’Agència de Qualitat és una conseqüència d’un procés que se va iniciar durant
la dècada dels anys noranta a la Universitat de les Illes Balears, amb l'aplicació
dels diversos plans de qualitat de les universitats. 

A més i des d’aquesta perspectiva cal assenyalar que el rector de la
Universitat de les Illes Balears, el president del Consell Social i el conseller
d’Educació i Cultura signaren, el mes de setembre de 2001, un conveni pel qual
es creava l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, amb la finali-
tat de dur a terme les tasques de coordinació i d’interlocució directa amb el
Consell d’Universitats relacionades amb el Pla de qualitat de la universitat, de
planificació i programació de les avaluacions a realitzar i de la seva execució a
la comunitat autònoma de les Illes Balears, un conveni que és en procés de des-
envolupament i de formalització real.

Aquests fets i acords de política universitària, juntament amb l’arti-
cle 32 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, possibili-
ta, a través de la Llei d’organització institucional del sistema universitari de les
Illes Balears, el reconeixement legislatiu de l’Agència de Qualitat Universitària
de les Illes Balears com a òrgan que ha de contribuir a la consolidació de la cul-
tura de l’avaluació universitària i com a requisit fonamental per a la presa de
decisions de les diverses institucions amb competències universitàries i per a la
consecució de la qualitat i de l’excel·lència universitària; una agència que tindrà
un funcionament independent de la Universitat i del Govern i que compta, a
més, amb la participació institucional del Consell Social de la Universitat, refor-
çant-se així les seves funcions i competències. 

I finalment, en el títol III de la llei, es crea la Junta de Coordinació
Universitària de les Illes Balears, com a òrgan de consulta, d’assessorament i de
coordinació entre les diferents institucions i parts implicades amb competències
universitàries. Es tracta de configurar, a través d’aquesta normativa autonòmi-
ca, la institucionalització d’un òrgan de diàleg i de consens entre el Govern de
les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears i el Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears.

Així doncs, amb aquesta llei es vol que la Universitat de les Illes
Balears contribueixi, cada vegada més, al fet que la societat de les Illes Balears
pugui assolir els màxims nivells de resposta, qualitat i exigència en els àmbits
del desenvolupament econòmic i professional, de la recerca i de la innovació
tecnològica, del benestar social i de la millora de la qualitat de vida, de la pro-
tecció del medi ambient i dels recursos naturals, de la defensa i de la normalit-
zació de la llengua catalana i de l’impuls ferm i compromès cap a la cultura, i
de les iniciatives econòmiques i socials orientades a aconseguir un desenvolu-
pament integral, harmònic i sostenible.

En aquest context plantejat, aquesta llei s’emmarca en la competèn-
cia i la voluntat política que la comunitat autònoma té del desenvolupament
legislatiu i de l’execució de l’ensenyament universitari, d’acord amb el que pre-
veu l’article 15 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, el Reial Decret
2243/1996, de 18 d’octubre, sobre les transferències de les funcions i dels ser-
veis de l’administració de l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears
en matèria d’universitats, i la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’uni-
versitats, juntament amb totes aquelles disposicions i normatives universitàries
existents a l’actualitat.

TÍTOL I
DEL CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALE-

ARS

Article 1

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 de les prioritats del plantejament estratègic de la
universitat a la comunitat on s’enquadra.

Article 2

En el marc que s’estableix en la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de des-
embre, d’universitats, i sense perjudici de les competències assignades per l’es-
mentada llei i la resta de disposicions legislatives a altres òrgans de govern uni-
versitaris, corresponen al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears les
funcions següents:

A) Funcions de relació amb la societat

1. Promoure vincles de col·laboració mútua entre la Universitat i les enti-
tats socials, econòmiques, professionals i culturals representatives de les Illes
Balears.

2. Garantir la col·laboració entre la Universitat i la societat mitjançant l’a-
dequació de l’oferta d’estudis universitaris, l’impuls de la investigació, la trans-
ferència dels seus resultats i la promoció d’activitats culturals i científiques que

difonguin la tasca acadèmica.

3. Impulsar les activitats que permetin un apropament dels estudiants uni-
versitaris a les demandes laborals de les empreses, de l’administració i de les
institucions, per afavorir la inserció professional dels titulats universitaris, en les
propostes culturals i formatives que els organismes esmentats puguin progra-
mar.

4. Promoure la realització d’estudis sobre la situació laboral dels graduats
universitaris, la demanda social dels nous ensenyaments i llur possible revisió.

5. Promoure i impulsar les relacions dels antics alumnes i de les antigues
alumnes de la Universitat de les Illes Balears amb la institució universitària.

6. Donar suport a les manifestacions culturals, artístiques i esportives que
es produeixin en el si de la Universitat, i assegurar-ne l’extensió i la difusió al
conjunt de la societat de les Illes Balears.

7. Promoure l’aplicació de principis i actituds de sostenibilitat mediam-
biental a la mateixa universitat, així com la seva extensió al conjunt de la socie-
tat.

B) Funcions d’índole econòmica

1. Col·laborar i participar en les accions encaminades a promoure la par-
ticipació de la societat en tot el que es refereix al finançament de la Universitat
i la captació de recursos econòmics externs.

2. Proposar a les administracions amb competències sobre aquesta qües-
tió les mesures que s’han d’adoptar en relació amb la política de beques, ajudes
i crèdits als estudiants, a fi de garantir que no se n’exclogui cap per raons eco-
nòmiques, que tenguin en compte la desigualtat que ocasiona la naturalesa terri-
torial discontínua de la comunitat autònoma i que respectin les modalitats d’e-
xempció i bonificació de pagaments dels preus públics segons preveu l’article
45.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

3. Aprovar el pressupost anual de la Universitat, a proposta del Consell de
Govern de la Universitat, i, així mateix, conèixer-ne puntualment l’estat d’exe-
cució.

4. Aprovar, a proposta del Consell de Govern de la Universitat, la progra-
mació i les despeses de caràcter plurianual de la Universitat i el seu finançament
i fer-ne el seguiment.

5. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici anterior i de les enti-
tats que en puguin dependre, a proposta del Consell de Govern de la Universitat.

6. Supervisar les activitats de caràcter econòmic de la Universitat i el ren-
diment dels seus serveis.

7. Promoure la realització d’auditories sobre el funcionament de la
Universitat i transmetre’n el resultat a la Sindicatura de Comptes.

8. Aprovar els preus dels títols no oficials i les possibles exempcions i
bonificacions, a proposta del Consell de Govern de la Universitat. 

9. Emetre informe de la modificació dels preus públics dels ensenyaments
que condueixen a l’obtenció de títols universitaris oficials, si ho sol·licita l’or-
ganisme corresponent.

10. Assignar al personal docent i investigador funcionari i contractat, a
proposta del Consell de Govern de la Universitat i d’acord amb la política de
professorat de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb caràcter indivi-
dual, els conceptes retributius addicionals, d’acord amb els articles 55.2 i 69.3
de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, sobre la base d’e-
xigències docents i investigadores o de mèrits rellevants. Els esmentats com-
plements retributius s’assignaran prèvia valoració dels mèrits per part de
l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears o de l’òrgan d’avaluació
extern que es determini.

11. Aprovar, d’acord amb el Consell de Govern de la Universitat, els actes
de disposició dels béns immobles i dels mobles d’extraordinari valor, de con-
formitat amb les normes que determini en relació amb aquesta qüestió la comu-
nitat autònoma de les Illes Balears i sense perjudici del que disposi la legislació
sobre patrimoni històric espanyol.

12. Aprovar, d’acord amb el Consell de Govern de la Universitat, la crea-
ció d’empreses, fundacions o d’altres persones jurídiques de la Universitat o en
col·laboració amb altres entitats públiques o privades, en el marc de la legisla-
ció general aplicable a aquesta qüestió.

13. Ésser informat de la formalització dels contractes i convenis que com-
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porten despeses o ingressos per a la Universitat.

14. Ésser informat sobre la plantilla del personal d’administració i serveis
de la Universitat de les Illes Balears i de les seves modificacions, per part del
Consell de Govern de la Universitat.

15. Ésser informat sobre els convenis col·lectius del personal laboral de la
Universitat de les Illes Balears, prèvia a la seva formalització, per part del
Consell de Govern de la Universitat.

C) Funcions relacionades amb l’activitat acadèmica

1. Col·laborar i participar en l’elaboració i aprovació de les línies de pla-
nificació i desenvolupament estratègic de la Universitat de les Illes Balears.

2. Proposar al Govern de les Illes Balears, d’acord amb el Consell de
Govern de la Universitat, la creació, la modificació i la supressió de facultats,
d’escoles tècniques superiors, d’escoles universitàries i d’altres centres univer-
sitaris, amb atenció especial a l’establiment a qualsevol de les illes o localitats
de la comunitat d’ofertes d’estudis superiors. La proposta anirà motivada i
documentada amb un conjunt de dades de signe divers que calgui considerar per
adoptar una decisió adequadament fonamentada.

3. Proposar al Govern de les Illes Balears la implantació i la supressió dels
ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols oficials que s’han d’impar-
tir en els centres de la Universitat de les Illes Balears, d’acord amb el Consell
de Govern de la Universitat. La proposta anirà motivada i documentada amb un
conjunt de dades de signe divers que calgui considerar per adoptar una decisió
adequadament fonamentada. En qualsevol cas, per a la proposta d’implantació
d’ensenyaments que condueixin a l'obtenció de títols oficials caldrà adjuntar un
informe de valoració econòmica d'aquests.

4. Proposar al Govern de les Illes Balears l’establiment de convenis d’ads-
cripció o, si escau, de desadscripció a la Universitat d’instituts universitaris,
d’institucions o de centres d’investigació o creació artística de caràcter públic o
privat, d’acord amb el Consell de Govern de la Universitat. 

5. Establir, sense perjudici de les competències del Consell de
Coordinació Universitària, les normes que regulen el progrés i la permanència a
la Universitat dels estudiants que no superin les proves corresponents en els ter-
minis que es fixin, segons les característiques dels estudis, d’acord amb el
Consell de Govern de la Universitat.

6. Impulsar la supervisió i l’avaluació del rendiment i la qualitat de la
Universitat, especialment pel que fa a la docència, la investigació i la gestió,
d’acord amb les iniciatives del Consell de Govern de la Universitat i del Govern
de les Illes Balears. Per poder complir aquestes finalitats el Consell Social dis-
posarà de la informació de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes
Balears, de l'Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i l'Acreditació o de
qualsevol altre òrgan que hagi avaluat el sistema universitari de les Illes Balears.

7. Proposar al Govern de les Illes Balears, d’acord amb el Consell de
Govern de la Universitat, l'adscripció o, si escau, de desadscripció, a la
Universitat, mitjançant conveni, de centres docents de titularitat pública o pri-
vada per impartir estudis que condueixin a l'obtenció de títols de caràcter oficial
i validesa en tot l’Estat.

8. Proposar al Govern de les Illes Balears l'aprovació de la creació i la
supressió de centres a l’estranger de la Universitat de les Illes Balears, d’acord
amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’univer-
sitats.

9. Proposar al Govern de les Illes Balears l'aprovació per poder impartir,
per part de la Universitat de les Illes Balears, a l’estranger, ensenyaments de
modalitat presencial, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 6/2001, de
21 de desembre, d’universitats.

10. Participar, d’acord amb el Consell de Govern de la Universitat de les
Illes Balears, en la definició de les prioritats de R+D+i de la Universitat, poten-
ciant els espais de diàleg entre la Universitat i el món empresarial i propiciant
la creació de càtedres específiques per part de les diverses institucions econò-
miques i socials de les Illes Balears.

D) D’altres funcions

1. El rector o la rectora de la Universitat proposarà i nomenarà el o la
gerent de la Universitat, d’acord amb el Consell Social de la Universitat de les
Illes Balears. El rector o la rectora de la Universitat de les Illes Balears podrà
disposar la destitució, d’acord amb els Estatuts de la Universitat, del o de la
gerent, oït el Consell Social.

2. L’elaboració del seu propi pressupost, en el marc del pressupost gene-

ral de la Universitat de les Illes Balears.

3. El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears formarà part de
l’òrgan de govern de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears.

4. La Sindicatura de Greuges de la Universitat de les Illes Balears reme-
trà al Consell Social de la Universitat un informe anual sobre les seves activi-
tats. 

5. El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears participarà, d’a-
cord amb el Consell de Govern de la Universitat, en els òrgans de govern d’a-
quelles empreses, fundacions o d’altres persones jurídiques que pugui crear la
Universitat, que estiguin en relació amb els objectius, les funcions i la naturale-
sa del Consell Social.

6. El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears podrà acordar la
creació de comissions que promoguin i reforcin el desenvolupament i la dina-
mització de programes i activitats d’interès relacional mutu entre la universitat
i la societat. Aquestes comissions estaran formades per membres de la comuni-
tat universitària i del Consell Social, i per persones significades de l’entorn cul-
tural, professional, econòmic i social.

7. El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears ha d’ésser infor-
mat sobre aquelles qüestions que continguin els Estatuts que afectin les seves
competències o funcions

8. El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears podrà sol·licitar,
en tot moment, de la resta dels òrgans de govern de la Universitat, la informa-
ció necessària per poder desenvolupar les seves funcions.

9. A més de les funcions que li atribueix aquesta llei, correspon al Consell
Social de la Universitat de les Illes Balears qualsevol altra funció que li atri-
bueixen els Estatuts de la Universitat i la resta de l’ordenament jurídic vigent.

Article 3

El president o la presidenta del Consell Social i el rector o la rectora
de la Universitat de les Illes Balears, d’acord amb les seves atribucions, podran
acordar la creació de comissions mixtes entre els diversos òrgans de govern de
la Universitat en relació, almenys, amb aquelles funcions que impliquin un
acord entre el Consell de Govern i el Consell Social de la Universitat de les Illes
Balears, amb l’objectiu de participar des de l’inici en el procés d’elaboració de
propostes compartides.

Article 4 

El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears elegirà, a tra-
vés del mecanisme que defineixi el seu reglament d’organització i funciona-
ment, tres membres per formar part del Consell de Govern de la Universitat, d’a-
cord amb l’article 15.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’uni-
versitats.

Article 5

La Secretaria General de la Universitat de les Illes Balears remetrà
al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears la memòria acadèmica
anual sobre les activitats i els resultats de la docència, la investigació, l’exten-
sió cultural i els serveis acadèmics de la Universitat. 

Article 6

El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears elaborarà un
informe anual en el qual s’inclourà una memòria de les seves activitats, amb una
especial referència a l’estat de les relacions entre la universitat i la societat.
Aquesta memòria serà remesa al Parlament de les Illes Balears i a la Conselleria
d’Educació i Cultura.

Article 7

El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears estarà format
per un total de vint membres, d’acord amb la composició següent:

1. Sis en representació del Consell de Govern de la Universitat de les Illes
Balears, elegits per aquesta d’entre els seus membres, entre els quals hi hauran
de figurar, necessàriament, els titulars del Rectorat, de la Secretaria General i de
la Gerència, així com un professor, un estudiant i un representant del personal
d’administració i serveis.

2. Catorze personalitats de la vida cultural, professional, econòmica, labo-
ral i social, designats de la manera següent:

a) Dos membres designats pel Govern de les Illes Balears, a proposta de
la conselleria competent en matèria d’universitat.
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b) Tres membres designats pel Parlament de les Illes Balears.
c) Tres membres designats pels consells insulars: un, pel de Mallorca; un,

pel de Menorca, i un, pel d’Eivissa i Formentera.
d) Dos membres designats per les organitzacions sindicals que hagin

obtingut el major nombre de representants a les darreres eleccions a les Illes
Balears, d’acord amb el que estableix la normativa vigent.

e) Un membre designat per l’organització sindical més representativa en
l’àmbit de l’ensenyament, d’acord amb el que estableix la normativa vigent.

f) Un membre designat per l’associació empresarial més representativa de
les Illes Balears, d’acord amb la normativa vigent.

g) Un membre designat per les organitzacions més representatives de les
petites i mitjanes empreses de les Illes Balears.

h) Un membre designat per les cambres oficials de Comerç, Indústria i
Navegació de Mallorca i Eivissa i Formentera i de Menorca.

3. Els representants prevists a l’apartat anterior hauran de ser persones de
competència reconeguda en algun dels àmbits de la vida social, cultural, cientí-
fica, professional, laboral o econòmica de les Illes Balears. Aquests represen-
tants hauran de ser designats tenint en compte les especialitats científiques, tèc-
niques, culturals i professionals en què s’exerceix la docència i la recerca a la
Universitat de les Illes Balears.

4. Els representants que formin part del Consell Social, d’acord amb l’ar-
ticle 7.2 d’aquesta llei, no podran ser càrrecs de designació política del Govern
de les Illes Balears ni dels consells insulars. Els batlles i regidors dels ajunta-
ments de les Illes Balears no podran tampoc ésser membres del Consell Social
de la Universitat de les Illes Balears.

5. Cap de les persones amb representació al Consell Social d’acord amb
l’article 7.2 d’aquesta llei no podrà ser membre de la comunitat universitària,
tret que es trobi en situació d’excedència voluntària o de jubilació abans de la
data de la seva designació.

6. La condició de membre del Consell Social és incompatible, en tot cas,
amb l’exercici, per si mateix o per persona interposada, de càrrecs directius en
empreses o societats contractades per la Universitat directament o indirectament
en obres, serveis o subministraments, i amb una participació en aquestes empre-
ses superior al deu per cent del capital social. Aquesta incompatibilitat no afec-
ta els contractes subscrits d’acord amb els punts 1 i 2 de l’article 83 de la Llei
Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

Article 8

1. El nomenament dels membres del Consell Social de la Universitat de
les Illes Balears que s’esmenten a l’article 7.2 d’aquesta llei es du a terme per
acord del Govern de les Illes Balears, a proposta de la conselleria competent en
matèria d’universitats. Aquest nomenament es farà mitjançant decret i es publi-
carà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. Els membres als quals es refereixen els apartats b), c), d), e), f), g), i h)
del punt 2 de l’article 7 d’aquesta llei seran comunicats a la conselleria compe-
tent en matèria d’universitats per al seu nomenament i posterior publicació.

3. El nomenament dels representants del Consell de Govern de la
Universitat de les Illes Balears, l’ha de publicar aquesta en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears. En qualsevol cas, els membres designats per la Universitat de
les Illes Balears, també seran comunicats a la conselleria competent en matèria
d’universitats. 

Article 9

L’elecció i la substitució dels membres del Consell Social en repre-
sentació del Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears i la durada
dels seus mandats, les determinaran els Estatuts de la Universitat de les Illes
Balears.

Article 10

1. Els membres del Consell Social designats d’acord amb l’article 7.2 d’a-
questa llei són nomenats per un període de quatre anys, renovable per un perío-
de de durada igual.

2. Els membres del Consell Social cessaran en les seves funcions per
alguna de les causes següents:

a) Per expiració del període de mandat.
b) Per la revocació de la representació que exerceixen.
c) Per renúncia expressa.
d) Per defunció o declaració d’incapacitat.
e) Per incompatibilitat sobrevinguda.

3. En el supòsit que es produeixi una vacant abans d’acabar el mandat,

s’haurà de cobrir, en el termini màxim de tres mesos, pel procediment que esta-
bleix aquesta llei. El nou membre s’entendrà nomenat pel període de temps que
resti del mandat corresponent a l’anterior titular de la vacant.

4. Els membres designats d’acord amb el que es preveu en els apartats d),
e), f) i g) del punt 2 de l’article 7 d’aquesta llei podran ésser substituïts, d’acord
amb la normativa vigent, quan es modifiqui la seva representativitat. En qualse-
vol cas s’entendrà nomenat pel període de temps que resti del mandat correspo-
nent a l’anterior titular de la vacant.

5. Expirat el període del mandat corresponent, els membres del Consell
Social seguiran en funcions fins a la presa de possessió dels nous membres.

Article 11

1. La Presidència del Consell Social serà nomenada d’entre els membres
a què fa referència l’article 7.2 d’aquesta llei, per decret del Consell de Govern
de les Illes Balears, a proposta del conseller o de la consellera competent en
matèria d’universitats, oït el rector o la rectora de la Universitat de les Illes
Balears. El decret de nomenament serà publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

2. La Presidència del Consell Social exerceix les funcions pròpies de la
presidència d’un òrgan col·legiat i, específicament, les que es concreten en
aquesta llei, en el reglament d’organització i funcionament del Consell Social i
en la resta de la normativa vigent.

3. La Presidència del Consell Social serà per un període de quatre anys,
amb una única possible renovació per una durada igual.

4. El titular de la Presidència del Consell Social de la Universitat de les
Illes Balears podrà ésser destituït pel Consell de Govern de les Illes Balears, a
proposta del conseller o de la consellera competent en matèria d’universitats,
sempre que aquesta proposta estigui avalada, almenys, per les dues terceres
parts dels membres que componen el Consell Social.

Article 12

1. La Secretaria del Consell Social serà exercida per la persona que desig-
ni la Presidència d’entre els membres que el formin o no, i podrà exercir el
càrrec en règim de dedicació completa o parcial, segons acord del Consell
Social a proposta de la Presidència.

2. El Consell Social ha de tenir els mitjans materials i humans suficients
per dur a terme les seves funcions.

Article 13

1. El Consell Social elaborarà el seu reglament d’organització i funciona-
ment, que se sotmetrà a l’aprovació del Consell de Govern de les Illes Balears,
a proposta de la conselleria competent en matèria d’universitats.

2. Aprovat el reglament per decret, començarà a vigir el mateix dia de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Article 14

1. El Consell Social funciona en ple i en les comissions que, si escau, s’a-
cordi constituir. Es podrà crear una comissió permanent.

2. El ple del Consell Social pot acordar la constitució de comissions, amb
la composició que específicament determini el reglament d’organització i fun-
cionament, que poden ser mixtes, integrades per membres del Consell Social i
membres d’altres òrgans de govern de la Universitat de les Illes Balears.

3. Els membres del Consell Social han d’informar periòdicament de tot el
que fa referència a la seva activitat dins el Consell Social a les institucions que
representin.

4. A instàncies de la presidència i d’acord amb l’especificitat dels temes a
tractar, podran assistir a les sessions del Consell Social, amb veu i sense vot,
persones expertes que pertanyin o no a la comunitat universitària.

Article 15

1. El Consell Social ha de tenir un pressupost propi, com a centre de cost
independent i específic, dins el pressupost de la Universitat de les Illes Balears.

2. El pressupost del Consell Social ha d’incloure les partides necessàries
per dotar-lo econòmicament dels mitjans personals i materials suficients per
complir les seves funcions.

3. Les retribucions o compensacions econòmiques que, si escau, puguin
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rebre el president o la presidenta, els membres i el secretari o la secretària del
Consell Social, les haurà d’aprovar el ple del Consell Social, a proposta de la
Presidència del Consell, dins el pressupost del Consell Social de la Universitat
de les Illes Balears. 

TÍTOL II
DE L'AGÈNCIA DE QUALITAT UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES

BALEARS

Article 16

Correspon a la Universitat de les Illes Balears, al Consell Social de
la Universitat de les Illes Balears i al Govern de les Illes Balears, en el marc de
les seves respectives competències, i d’acord amb la legislació vigent i la pre-
sent llei, garantir la qualitat del sistema universitari de les Illes Balears.

Article 17

Correspon a l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears,
en el marc de la legislació vigent i d’acord amb la present llei, l'avaluació, l'a-
creditació i la certificació de la qualitat del sistema universitari de les Illes
Balears.

Article 18

El Govern de les Illes Balears, en el marc de les seves competències,
determinarà i aprovarà, oïts els òrgans de govern de la Universitat de les Illes
Balears, la forma jurídica i els estatuts de l'Agència de Qualitat Universitària de
les Illes Balears.

Article 19

L'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears serà, en el
seu funcionament, independent del Govern de les Illes Balears i dels òrgans de
govern de la Universitat de les Illes Balears i tindrà un caràcter acadèmic, cien-
tífic i tècnic.

Article 20

El màxim òrgan de govern de l'Agència serà el Consell de Direcció,
amb la participació paritària del Consell de Direcció de la Universitat de les Illes
Balears, del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears i de la conse-
lleria competent en matèria d’universitat del Govern de les Illes Balears. 

Article 21

Les funcions de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes
Balears són:

a) La planificació i la gestió dels plans d’avaluació de la Universitat de les
Illes Balears en el camp de la docència, de la investigació, de l’extensió cultu-
ral i dels serveis.

b) La certificació de la qualitat dels ensenyaments, de la gestió i de les
activitats de la Universitat de les Illes Balears.

c) L'acreditació dels ensenyaments universitaris, d’acord amb la legislació
vigent.

d) L'acreditació i l'avaluació prèvia del personal docent i investigador
contractat per la Universitat de les Illes Balears, d’acord amb la legislació
vigent.

e) La valoració dels mèrits del personal docent i investigador funcionari i
contractat de la Universitat de les Illes Balears per poder percebre complements
retributius, d’acord amb la legislació vigent.

f) A més de les funcions que li atribueix aquesta llei, correspon a l'Agència
de Qualitat Universitària de les Illes Balears qualsevol altra funció que li atri-
bueixi la legislació universitària actual i les que li puguin encarregar els òrgans
de govern de l'Agència.

Article 22

El director o la directora de l'Agència de Qualitat Universitària de les
Illes Balears serà proposat pel seu consell de direcció i nomenat pel conseller o
per la consellera competent en matèria d’universitat.

Article 23

Es podrà crear una comissió tècnica d’assessorament i de supervisió
de la qualitat universitària per part del Consell de Direcció de l'Agència, a pro-
posta del seu director o directora. A la proposta s’inclouran les seves funcions i
la seva composició.

Article 24

L'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears serà l’inter-
locutor oficial amb l'Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació,

amb la qual podrà signar acords de col·laboració i de cooperació.

Article 25

L'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears podrà signar
convenis i acords de col·laboració institucional amb altres agències de caràcter
autonòmic, estatal o internacional, amb la finalitat de desenvolupar els seus
objectius.

TÍTOL III
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓ UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES

BALEARS

Article 26

Es crea la Junta de Coordinació Universitària de les Illes Balears,
com a òrgan de consulta, d’assessorament i de coordinació entre els diferents
òrgans i institucions amb competències universitàries. 

Article 27

La Junta de Coordinació Universitària de les Illes Balears tindrà un
caràcter deliberant i informatiu.

Article 28

La Junta de Coordinació Universitària de les Illes Balears estarà ads-
crita a la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, com
a competent en matèria d’universitat.

Article 29

La Junta de Coordinació Universitària de les Illes Balears estarà inte-
grada per:

a) El conseller o la consellera d’Educació i Cultura, com a competent en
matèria d’universitats, que serà el president o la presidenta de l’esmentat con-
sell.

b) El rector o la rectora de la Universitat de les Illes Balears.
c) El president o la presidenta del Consell Social de la Universitat de les

Illes Balears.
d) El director o la directora general del Govern de les Illes Balears com-

petent en matèria d’universitats.
e) El director o la directora general del Govern de les Illes Balears com-

petent en matèria de recerca i desenvolupament.
f) Un membre designat pel Govern de les Illes Balears, a proposta de la

conselleria competent en matèria d’universitats.
g) Tres membres de la Universitat de les Illes Balears, designats pel rec-

tor o per la rectora de la Universitat de les Illes Balears, d’acord amb el proce-
diment aprovat per aquesta.

h) Un membre del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears,
designat per la seva presidència, d’entre els membres no acadèmics, d’acord
amb el mecanisme que defineixi el seu reglament d’organització i funciona-
ment.

i) Un secretari o una secretària, amb veu però sense vot, designat pel pre-
sident o per la presidenta.

Article 30

Podran participar, per a temes universitaris específics, en aquesta
junta de coordinació universitària de les Illes Balears, aquelles persones que, en
funció de les seves competències i responsabilitats, siguin requerides per qual-
sevol membre de la Junta de Coordinació Universitària de les Illes Balears, d’a-
cord amb el president o la presidenta de dit consell. 

Article 31 

Són atribucions de la Junta de Coordinació Universitària de les Illes
Balears:

a) Impulsar la coordinació de totes les institucions de la comunitat autò-
noma de les Illes Balears, amb competències en política universitària. 

b) Analitzar les línies de planificació i desenvolupament estratègic de la
Universitat de les Illes Balears.

c) Analitzar els criteris de programació universitària de la comunitat autò-
noma de les Illes Balears.

d) Analitzar les normes legals bàsiques que dictin les conselleries compe-
tents en matèria d’universitats i de recerca en les seves respectives àrees.

e) Analitzar les inversions plurianuals que es facin a la Universitat de les
Illes Balears i la implantació de noves titulacions universitàries.

f) Analitzar els resultats de l’avaluació del sistema universitari de les Illes
Balears. 

g) Promoure l’elaboració d’estudis sobre el sistema universitari de les
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Illes Balears.
h) Emetre els informes que s’acordin, d’acord amb la normativa universi-

tària autonòmica.
i) Qualsevol altra matèria universitària d’interès per a les diverses parts.

Article 32 

La Junta de Coordinació Universitària de les Illes Balears elaborarà
i aprovarà el seu reglament de funcionament, que serà publicada al Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Article 33

La Junta de Coordinació Universitària de les Illes Balears es reunirà,
almenys, dues vegades a l’any.

Disposició transitòria

1. En un termini màxim d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquesta llei,
la Universitat de les Illes Balears, el Parlament de les Illes Balears, els consells
insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera, el Govern de les Illes
Balears i totes les associacions, les entitats i les institucions a les quals fa refe-
rència l'article 7 d’aquesta llei, designaran els seus representants en el Consell
Social de la Universitat de les Illes Balears.

2. Els membres actuals del Consell Social de la Universitat de les Illes
Balears continuaran en l’exercici del seu càrrec fins a la presa de possessió dels
nous membres.

3. En un termini màxim d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquesta llei,
la Universitat de les Illes Balears, el Consell Social de la Universitat de les Illes
Balears i el Govern de les Illes Balears, d’acord amb l’article 29 d’aquesta llei,
designaran els seus representants a la Junta de Coordinació Universitària de les
Illes Balears.

Disposició addicional primera

El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears es constituirà
en un termini màxim de tres mesos des de la publicació en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears d’aquesta llei.

Disposició addicional segona

El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, en un termi-
ni de tres mesos a partir de la data de la seva constitució, elaborarà el reglament
d’organització i funcionament intern i l’elevarà a l’aprovació del Consell de
Govern de les Illes Balears.

Disposició addicional tercera

Les auditories sobre el funcionament de la Universitat de les Illes
Balears, que podrà promoure el Consell Social d’acord amb allò que preveu el
punt B)7 de l’article 2 d’aquesta llei, es realitzaran de conformitat amb els cri-
teris generals establerts per la Intervenció General de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

Disposició addicional quarta

La Junta de Coordinació Universitària de les Illes Balears es consti-
tuirà en un termini màxim de tres mesos des de la publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears d’aquesta llei.

Disposició addicional cinquena

Els membres de la Junta de Coordinació Universitària de les Illes
Balears hi deixaran de pertànyer en el moment que cessin en els seus càrrecs o
siguin rellevats pels qui els varen designar.

Disposició addicional sisena

La Conselleria d’Educació i Cultura, oïts els òrgans de govern de la
Universitat de les Illes Balears, dictarà les disposicions necessàries i prendrà les
mesures pertinents per desenvolupar l'Agència de Qualitat Universitària de les
Illes Balears.

Disposició derogatòria única

Queda derogada la Llei 3/2000, de 20 de març, del Consell Social de
la Universitat de les Illes Balears.

Disposició final primera

El Govern de les Illes Balears habilitarà els crèdits necessaris per al
funcionament del Consell Social de la Universitat, mitjançant una transferència

a la Universitat de les Illes Balears.

Disposició final segona

S’autoritza el conseller o la consellera competent en matèria d’uni-
versitats per dictar, dins l’àmbit de les seves competències, les disposicions
necessàries per a l’aplicació d’aquesta llei.

Disposició final tercera

Aquesta llei començarà a vigir l'endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei que els tribunals
i les autoritats als quals pertoqui la facinguardar.

Palma, a vint de març de dos mil tres.
EL PRESIDENT,

Francesc Antich i Oliver
El Conseller d’Educació i Cultura,

Damià Pons i Pons

— o —

CONSELLERIA D'HISENDA I PRESSUPOSTS
Num. 5640

Decret 22/2003, de 14 de març, pel qual es regula el sistema d'in-
formació de comptes (SICO) 

L’elevat volum de documentació economicofinancera que genera
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears va fer necessari
establir, mitjançant una norma reglamentària, unes normes d’arxivament que
permetessin racionalitzar al màxim la manipulació i l’ús de la documentació
esmentada. Amb aquesta finalitat, a l’empara, especialment, de l’article 18 de la
Llei 14/1990, de 20 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autò-
noma de les Illes Balears per a 1991, es va dictar el Decret 103/1991, de 5 de
desembre, pel qual es regula el funcionament del sistema d’informació de comp-
tes (SICO).

Els canvis organitzatius i tecnològics produïts de llavors ençà aconsellen
una revisió de les normes i els criteris d’arxivament de la documentació esmen-
tada. Per això, i per raons de seguretat jurídica, s’ha considerat convenient dic-
tar un nou decret que derogui l’anterior.

Per tot això, a proposta del conseller d’Hisenda i Pressuposts, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de 14 de març de 2003,

DECRET

Article únic

1. Aquest Decret té per objecte regular el sistema d’informació de comp-
tes (SICO) i estableix en els annexos els comptes i la documentació economi-
cofinancera que la comunitat autònoma posarà a disposició dels corresponents
òrgans de control, a l’efecte que aquests puguin desenvolupar la seva funció.

2. S’aproven les normes i els criteris d’arxivament de l’esmentada docu-
mentació i, concretament, es detallen:

- El suport en què s’ha d’arxivar la informació.
- El responsable de l’arxiu i la custòdia de la informació.
- El moment en què la documentació s’ha d’integrar en el SICO.
- El moment en què la documentació ha de ser destruïda o tramesa a l’ar-

xiu general.

3. Tenen plena validesa, a tots els efectes, com a suports de la documen-
tació:

- Les còpies microfilmades dels documents originals.
- Els suports magnètics informatitzats.

Disposició addicional primera 

Les referències que en els annexos I, II, III, IV i V es fan a l’arxiu gene-
ral es poden entendre referides a qualsevol altre centre d’arxiu que la secretaria
general tècnica de la conselleria responsable determini, una vegada adoptats els
acords i les formalitats que pertoquin, en el cas que l’arxiu general no sigui ope-
ratiu.

Disposició addicional segona 

Els diferents responsables del SICO han d’adequar els seus arxius al que
disposen els annexos I, II, III, IV i V d’aquest Decret, coordinant les sortides
definitives del SICO i les entrades en suport magnètic informatitzat amb la
Secretaria General Tècnica de la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts.

En tot cas, la sortida definitiva del SICO en suport magnètic informatitzat
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