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Excusen

u inta na

Consell
Socia I

la seva abséncia els membres
Pallicer i la senyora Aina Rado

a les 'l8.00 hores, a la
UlB, es reuneix en sessió
llles Balears.

sala del Consell de
extraordinária el ple

DEL DIA

A Palma, el dia 22 de febrer de 2016,
Direcció de Son Lledó del campus de la
del Consell Social de la Universitat de les

Presideix la sessió la senyora Francesca Mas Busquets íactua com a secretari er senyorJoan March Noguera' Hi assisteixen els consellers que consten a la relació ques'adjunta a la present acta, que són els següentr, ,.nyoi Daniel Bachiller pérez, senyorGabríel candenteyiamos, senyora Eva cerdeiriña outeiral, senyora Antónia FullanaPuigserver, senyor Doménec Garcies Gomila, senyora María lsabel Gonzálezcarrasco,senyor Pedro Grimart servera, senyor LrorenE úuguet Rotger, senyor Joan LroberaCánaves, senyor sebastián Lora sáÁchez, senyor Román piña Homs, senyora carmePlanas Palou i senyor Albert sesé Abad. La senyoraJosefina salord Ripoll assisteíx a lareunió per vídeoconferéncia des de la seu de la ÚrB a Alaior, Menorca, la senyoral(athrine susan wenham cocl<s hi assisteix per videoconferéncia des de l,lES MarcFerrer, Formentera, iels senyorsJoan Roselló Moya iel senyorAlfonso Rojo serrano hiassisteixen també per vídeoconferéncia des de ra seu d,Eivissa.

Obre la

dia, que

Edifici Son Lledó consell social@uib es
Car¡pus univers¡rar¡ | lát,-.2;"-,i)Yt\ sfi<
Cra. de Valldemossa, km 7 5
01122 Palma (llles Balears)

següents: la senyora Maria Magdalena pons-
Ferra ndo.

sessió la senyora presidenta ies passa a tractar els assumptes de l,ordre dersón els següents;
1. Aprovació, si escau, de r'emissió d'informe favorabre per a ra creació

de la Facultat de Medicina de la UlB.2' Aprovació, si escau, de ra cessió d'ús de ra instar.ració esportiva
denominada camp de r'Antoniana a r'Ajuntament de parma ambfinalitats d,utilitat socíal, esportiva i d,oci.

3. Precs i preguntes.

Primer punt. Aprovació, si escau, de Pemissió d,informe favorabre per a racreació de la Facultat de Medicina de la UlB.
La presidenta explica com seran les intervencions, hi haurá un primertorn de paraulesamb les posteriors respostes del Rector de la ulB, iposteriorment hi haurá un segontorn de paraules' Comenta que hi ha dos fets rellevants. El primer, que la creació de laFacultat ha estat aprovada pel Consell de Govern de la ulB, a la reunió del qual hiforen presents el senyor Joan March, la senyora Eva cerdeiriña í ella mateixa, i esprodut'ren uns debats intensos peró amb grans arguments. El fet és que, si no es creaara la Facultat, posteriorment será molt m?s d¡fíciIA les votacions quaranta membresdel consell de Govern hi varen donar el vot positiu, un vot fou en contra i hi haguéuna abstenció. La Facurtat estará situada a son Espases, on hi ha res zones ia

I
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preparades' El Consell d'universitats va proposar fer un nou pra d,estudis i ra creaciódel nou centre' Pressupostáriament 97.ooo euros són su cients per crear la Facultat, is'hauria de fer per conveni entre ra urB ier Govern barear

segueix la presídenta comentant que el segon fet és que les un¡tats d,investigació ielscol'legis oflcials relacionats'amb aquests estudis estan d,acord en la creacíó de laFacultat icomenten que aquesta ocasió no., po, d.l;;;passar. A més, er 20og ja hoaprová el Parlament de les llles Balears. sempre vol defeÁsar que el Consell social nosigui sols un órgan de tra
Aquests estudis ¿onrrun i ' pas és crear la Facultat.

consens entre la Universitat i per aixó és necessarí el

projecte que tindrá efectes o trear la Facultat' Tenim un

El senyor Gabríel Ca,ldentey intervé per dir que ell parla en nom de lsrEl idóna un sírotund a la creació de la Facultat. No ens hem de sentir discrimínats, la universitat deLa Ríoja' juntament amb la nostra, tampoc no imparteix estudis de Medicína, peró elshabitants d'aquella comunitat tenen molta més facilitat per anar a una altracomunitat autónoma, mentre que els nostres estudiants tenen més problemes. perexemple' les llles Canáríes tenen dues facultats de n¡eo¡cina. A més, comenta que ésmolt preocupant que els estudis de Medicina siguin of;;, per universitats privades a

:1ff;[1 lH,rl,',:j:j:ll:,:x ra crítica ¿. n'o t,*]','"t numrus ctausus Ho han

El senyor Daniel Bachíller ínicia la seva
amb els seus arguments, i els comen
justificará la Facultat de Medicina ní els
potser no afavorírá els estudiants de les
comunitat autónoma perqué no tením F
argument v)lid i, si es vol tenir millors m
del MIR més efectiu. El que s,ha de fer és

re sistema sanítari. Mítjanqant l,exportació
¡rs de la sanitat d'altres pai.sos del nostre

,JL' JULr(rI tdura q oorlr un debat
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entorn' La nova Facultat de Medicina agreuiará el probtema, pel que fa ar tema del'acreditació dels instituts universitaris de

que no veu beneficis per a Formentera
I primer que s'hauria de fer és ampliar
de la UlB. Comenta que a Formentera

, per aixó está a favor que la Conselleria hi

que no benencia Formentera És beneo.,u,'li,.'',*?:ltT;J::ljg;lJil'l lj?,ii.!",i3surtin de les llles' Finalment comenta que s'abstindrá en la votació, perqué no volimpedir que es faci la Facurtat, peró no hive u benefici per a res artres íiles.
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ntervé el senyor Joan Llobera comentant que entén ers arguments de la senyora

iT"lj,r.. f.::,11I: 
,:::1T.,1...y 

loj; :rs 
esrudis comenta que sembra que

. I d:bat és precipitat i urgent, peró el parlament et 2oOé j;;;d:;r;r; # J;;
:i?:.,"'i,:,liiiul,^i11 lefcació,dets esrudis fou et ñi, p.,,tant, ja es tenen etsudis acredirats. És 

.veritat que ers estudis de Medicin; :5; .; ;;or" o:'JT:r:;
iz7íIi:::,i:,;1.,:,]"::lil^fli 1, 1n,,.,,,dí 

de demogruf¡, médica que diu que el2oo7 hi havia 4,500 estudiants i que s,hauria d,amprirr", i.o'ó'oi::;:';ir:[:Jaixó es podia crear una Facultat de Medicina, rl president Bauzá va aturar el procés, iels partits polítícs que ara formen el Govern hi estan d,acord, En aquests moments hiha sis comunitats autónomes que estan intentant crear noves facultats de Medicinades de les universitats privad.t, p.r tant, la necessítat de crear la Facultat i impartirels estudis de Medicina és imminent.
Finalment el senyor Llobera comenta que els estudis de Medicina no és l,únic que s,hade tenir en comptel Peró podria suposar el 5 per cent del pressupost de la UlB.t-'oportunitat és única, el debat ja s'ha produri i Ioportunitat d,impartir aquestsestudis s'escapará si no r'rprou, aquest curs. Er vot der senyor Llobera enrepresentació del consell de Mallorca és iavorable, idóna suport a ra urB.

El senyor Alfonso Rojo intervé per comentar que está a favor de la creació de laFacultat' així com el senyor Joan Roselló, que consídera que seria una facultat dereferéncia que donará prestigi a la UlB, que beneficiará a les llles Balears en er seuconjunt itambé a la recerca en l'ámbit de les ciéncíes de la salut. segueix la sevaintervenció el senyorJoan Roselló demanant si está previst posar en marxa la Facultatd'odontologia, i er senyor Huguet respon que estava previst que ho fes un centreassociat de carácter privat.
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Inseguretat en el cos económic, entre altres coses, Fínarment la senyora cerdeiriñacomenta que s,abstíndrá en la votació.

El senyor sebastián Lora inicia la seva intervenció demanant que const¡ en acta ra seva
irl::::-1: i^']^?-'q:I'r'nr.de Física per descobriment de res ones sravitacinn:rcegueix ta seva'intervenció ;"";;;J.,r"r.ii""':'.": ;;r';l ::::rffi1tijtT'j:
"X.";::_1"3" 

.l:t:|".* ,i Facuttát, peró voten que es tinguin en compte unes

T iT:,'j#"i:":f::Tlfl::':i::':;, ,il F ' ffi' ;:'T?:i;ft';:i:';;H;sa tí respon er senyor Lrobera que ra ¡Áváis¡o ,.r,.T:..i* ;:r¿;''*iJl ,:lj;,lll
fl1,:,:tr,' 1ue 

aguest pressupost és mort sembrant ar d,artres universitarseix er 
'.nvoi Lora dienr que ra u,s r;' i;'il;il#:;.l]:X'tl::. crar si raItat és de la Conselleria de !anitat, No queda clar com seria crear un ens a part de

i,';"li.r"'1"1? ll,l':*':,I1_:.1,. i ,J;;l;,;;;;;; Ha d,estar crar que ellue elsupost de la Facurtat sigui finanEat a part, s,ha de cobrir de ra forma que sigui,
,,,,,111,r".,g:.:::ri:::._i" afectaÁ ta UtB. proposa ta lreació d,una comissió deseguiment a través de ra comissió académica der conr.ris-o;il;;::J:u:il.i:

de la creació iaixí poder vigirar itenir ra garantia que es fan res coses bé.

El senyor Román Piña comenEa la seva intervenció comentant que representa er grupparlamentari del Partit Popular, ies pronuncia a favor e la Facultat de Medicina. Díuque el Partit popurarja ho duia ar ,áu progrrma erect ar amb er senyor Bauzá iqueno hí ha animadversió sobre el tema. come-nta queja ho va direl senyororiol Bonnín,
dels m^illors d,Europa, per tant, el debat no está en

L,any 197gja es parlava de la Facultat de Medicina,el que es fa en altres llocs, l,important d,ara ésus que l,any l97g hi estaven en contra.

La senyora Josefina salord,.que representa el consell Insular de Menorca, comentaque no veuen crar quín será r,impacte d'aquests estudis a Menorca, si hi haurá unimpacte académic i sanitari, i de quina forma Menorca se,n podrá beneflciar, per aixóvotará amb una respectuosa abstenció.

conseil social@uib es
Tel.: +34- 971 25 97 74
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Finalitzat er primer torn de paraures, er senyor Lroreng Huguet, Rector de ra urB,procedeix a comentar les intervencions que s'han produr't. comenta, referent a lesdemandes de |srEr, que er contracte per programes serja per vuit anys idespréss'integraria dins el pressupost de la ulB. El terña está enllestit íel consell social entindrá coneixemen,,lrtá. d'acord que ha de sgr r*-prr,ioa específica que mi¡ori elfinanEament de la UIB, és.a dir, queels estudis ¿u ü.0¡.ina no suposín minvar lesreivindicacions que es fan des de la Universitat.

Pel que fa al document del senyor Bachiller, comenta que ara estan decidint si crear laFacultat' i no els estudis de Medic¡na, que és una altra cosa. Diu que no es fará si no hiha pressupost i conveni' La recerca es'fará,des ¿els J.prr,rr.nts que formin part dela Facultat' Referent a la proposta que fa el senyorgrJtlil., que, en lloc de crear unanova facultat inous estudis, es donín beques,.or.nir.r senyor Huguet que becaralumnes que no només siguin ¿e veJicina significari, unr 2o milions més a l,any.
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Referent al tema de Formentera, comenta
altres illes. No es pot crear una facultat a
les illes menors. No podem arribaral 1OO

que és un debat que sempre tenim amb les
cada illa, peró sí un sistema de beques amb
per cent de satisfaccíó com fem a tViallorca.

F:.:;l:'i:"T:T::::..:,1,:ii_una clnjyció sociar i porítica per a ra creació de ra

5:'¿ :iH' ;,^ : i."^:,:1' T"l'^i: :: :'s' ; iJ i,."t',', 5# ;tffi il: *.'j: T :i: J ide 
.Govern va aprovar un conveni amb | ;.;i;;;;r; ita, i la impartició dels estudisestá pendent de l,aprovació de I,ANECA.

Respon a la senyora Cerdeiriña que s'ha fet ra previsió económíica necessária. eue
,,,q Yuu ) ild ter ta Prevlsn ser convocats per la Consellería d,Educació per cdebatre el mapa d,estudis a lesBalears, un debat interessanr ñra ac ^^;;;:::;- -"-":'':,'"rrdPd 

q esruols a les

rt pct n,rp r" " ," l,::::jil :.r.,es pot-dur a la comissió académica del Consetlsociar. per que fa a ra contracrac¡i ¿.i ffi#;ri;:Tt; Facultat, les assignaturespásiques seran imparrÍdes per professorat de ra urB i r.;"rr;;;li,l;.i'r1tj i?Í,lbs impartiran professionals cJel mÁn crnirrritmpartiran professionals del món sanitari.
rques

del Departament de Físíca pel descobrim
agraeix a I'equip, format per persones de I
que ha treballat per a la creació de la Facu
conveni que lligará les dues conselleries i I

Segueix el senyor Huguet comentant per qué no s'ha optat per crear una Facultat deCiéncies de la salut, iés perqué era més complicat icoÁsideren més adient la creacióde la Facultat de Medicina' Támbé comenta que estan oberts que el consell Socialfaciun seguíment de tot el procés' Respon a la senyora salord que ers estudis de Medicinasí que poden benefíciar Menorca amb les práctiques dels darrers cursos, iers nospitarsde Menorca, Eivissa i Formentera es veurien beneficiats.
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Finalitzada la intervenció der senyor Huguet, s,inicia un segon torn de paraures,

La senyora carme pranas, representant de ra cAEB, intervé ditent que ells aposten percrear un turisme de salut fort, i desestaci'J"'L uE )drur rorr, l.esestacionaritzar er turisme de sor ¡plrur. s¿nturistes pacients de comunítats autónomes o Darsos ñn añra*c e^,,,^;- -r.-La competitivital;.r;; .';;; ..",j:?ffil li:',"; :i"1tl::,'_';:::',::l lé: .:':,x a les lf fes en una millor oferta de treball
.,ll?"lil :il'i:"-T:::':^1.::.':-' 'í'': 

J;i*.','e,.';;;li:,,ili["iTi.liJ'# 
iempreses, peró és mort important tenir crar d,on ,oñirrn .,rtor." -,1jilfjllill.

estat
que

bons
if les

Intervé el senyor Llobera per aclarir que els sis cursos costaran quatre milions l,any.

Finalitzades les intervencions, la presidenta felíci
socia I pe I debat p;;; ;;;" ; ;:,'L' ::]ff H#[:i,1"';,..,;"ff1: :: "l:l 

j" i':lo.:;::l-^i,:]-::1.l,u,,ets reiuttats de ta tr;i;;;ir r.Lu.r,,'
crons, an ben fonamentades, ies

Y::::::"*ra de ta creació de ta Facui;;,-;. ü;;?; ir",-Abstencions; 3 vots.
-Vots a favor de la creació de la Facultat de

Queda aprovada l,emissió d,informe favorable
Medicina: l5 vots.
del Consell Social per a ta creació de laultat de Medicina de la UlB.

on punt. Aprovació, si escau, de
ominada Camp de I'Antoniana

la cessió d,ús de la instal.lació
a l'Ajuntament de palma amb

esportiva
finalitatsitat social, esportiva i d,oci.

i: I::: !lil::i:i-l_"I,,111r,,u,r. a ra senyora Antónia Fu,ana, Gerent de ra urB

!i ;; ,liJ',:11'';'.'lfi?,ii,"'l'i:l:::l'-.-rl;;;;;; 
jilrJil:l 

"rT'J:::];Jll
:.: l?.'.f ; l;,:?: J :":', : :, T:::::' l;[',' ;;; ?offi 

.'' 
;:';i;: : ;ffi , f,"Jii :

;;;:1 ; : ::,¿1,;I": i" ::: 
.j:l it T d. p;i ;,";.,.' Jü, i,. o J Jr:;il i[ :,,T [.J:ide Palma es fa cárrec de les despeses.

-'.
\-.J

,1 liJH:[i:?f#:i3'J és der regat Mádico susany, i

fos dlutilitut'p.r a'la UlB. L 'eró 
ell s'.hí va oposar, perqué

esportiu ique la UIB perdi | 'tament 
ho converteixi en ús

i::H:l jj:n; quarque persona que representí ers i'rin:::' ;::'¿'rtX',ll;

Edifici Son Lledó
Campus un¡vers¡t¿ri
Cra de Valldemossa, km 7 5
07122 Palma (llles Balears)

consett social@uib es
Tel : +34 - 97i 25 97 74



Universitat
de les Illes Balears

El secreta ri,

oan March Noguera

Consell
Socia I

La senyora María lsabel González intervé dient que vor matisaraquest punt. No és quel'Ajuntament de palma ho .onu.u.i*¡ en )on" esportiva ni que se n,apropii.,L'Ajuntament té la necessitat d. r..onvurtir el club social, sense objecte de negoci nieconómic, en una barria9a que té-probremes d,.;;rl;;rportius. É;;;"!;r.fici per amolts de nins ino es té cap ánim de lucre. s¡ r.!-inrtri.racions no rói'mrnicipars,l'Ajuntament no.lr pot ajudar, p.rroo-Jr:#;l'qu. lri hagi un conveni, que és el:J;il,nfi.':?r:;flTi:fflTljil:, g.n.,Jiuii. ru ,a-p.,qué no u.n aquest

El senyor Huguet comenta que va intentar una permuta de r,Estudi Generar Lur.riá acanvi de r'Anto iana, perqué ra urB no er p"i ;;;;;., i ara no tenim necessitatd'equipaments esportius. slha intentat l,u.o,ri t.;-,;a;untament en altres ocasions íiliili 
té dues opcions: donar-ri ,n.i, per a ra urB o p"',. p.rrrta per ¡Estudi General

La senyora wenham intervé dient que l'entristeíx que la rendíbilítat signífiqui treurebenefici económic ino aprofitar ai máxim.rr.1pui, compartits. En el seu cas,l'institut comparteix^instal'lacions esportives amb ei conseil Insurar de Formentera.comenta que, si ra comunitat es veu beneficiada, ra ulB es veu beneficiada.

o"'l;:,"J[.::;;,:i?.r:1eix a la votació, et resuttat de ta quar és et següent:
-Abstencions: O vots
-Vots a favor: l7 vors.

Queda aprovada ra cessió d'ús de ra jnstar.ració esportiva denominada Camp del'Antoniana a l'Ajuntament de Palma ambfinaritats ¿'ul¡riiat sociar, esportiva id,oci.
I no havent-hí més assumptes per tractar, a res 20.45 hores es crou raqual, com a secretari, aixec iautoritz aquesta acta, que té er vistiprau de ra

sessió, de la
p res identa.

Vist í plau.

Francesca Mas Busquets
Consejl Sociaj

Edifici Son Lledó
Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km Z 5
07122 Palma (illes Balears)

conse ocial@uib,es
ler.: + - 9ll 25 97 14


