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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DEL GOVERN
Núm. 6177
Llei 3/2000, de 20 de març del Consell Social de la Universitat de
les Illes Balears.
EL PRESIDENT DEL GOVERN 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
La Llei orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària,
manifesta que la universitat constitueix un autèntic servei públic per a tota la
comunitat on és situada, i no un patrimoni exclusiu dels membres que integren
la comunitat universitària.
<Cos de Texte> ACORD de la
Així doncs, l’activitat universitària té un paper fonamental en la
vertebració d’un país, des del punt de vista de l’enfortiment dels valors col·lectius
i del progrés social, econòmic, professional, cultural i científic. És per això que
els poders públics, la universitat i la societat en general han de compartir esforços
i responsabilitzar-se per aconseguir la màxima qualitat i la màxima eficàcia en
la prestació dels serveis universitaris.
En aquesta mateixa perspectiva, la Llei 5/1985, de 21 de març, del
Consell Social d’Universitats, en l’exposició de motius reitera aquesta idea de
servei públic i posa èmfasi en el fet que sigui el Consell Social el canal per satisfer
les necessitats educatives, científiques, culturals i professionals de la societat. Per
tant, la major legitimitat dels consells socials se situa en el suport i en l’aproximació
a la societat, es fa ressò de les peticions de la societat, amb tot el que aquest fet
significa, i fa de pont i d’equilibri entre les prioritats acadèmiques i les socials.
D’aquí que el Consell Social es configura com un òrgan clau de
l’estructura universitària en la mesura que la seva funció és la de servir
d’instrument per garantir la participació de les diverses forces socials en el seu
govern, en el procés de definició del model que en cada època històrica sigui més
adient i en la resolució de les mancances i necessitats de tot tipus que la universitat
pugui tenir. Encara que la Llei orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de reforma
universitària, estableix el marc per a la renovació de la vida acadèmica, correspon
a les universitats mateixes impulsar i realitzar les accions transformadores que
siguin necessàries per poder complir amb eficàcia els seus objectius.
Al mateix temps, amb aquesta llei es procura que el Consell Social
esdevingui l’instrument adequat perquè s’aconsegueixi el que la societat de les
Illes Balears demana a la seva universitat: d’una part, aconseguir que assoleixi
el desenvolupament científic i tecnològic, i, de l’altra, que sigui un instrument
de participació en l’extensió de la cultura i la ciència al conjunt de la comunitat.
Així mateix, amb aquesta llei es vol que la Universitat de les Illes Balears
contribueixi al fet que la societat de les Illes Balears pugui assolir els màxims
nivells de resposta, qualitat i exigència en els àmbits del benestar social, de la
protecció del medi ambient i els recursos naturals, de la defensa i la Normalització
de la llengua catalana, de la conservació i actualització de la cultura i de les
iniciatives econòmiques i socials orientades a millorar la qualitat de vida dels
ciutadans.
Amb tot, i malgrat el que s’ha plantejat sobre el paper del Consell
Social, aquesta llei es fonamenta en l’escrupolós respecte a l’autonomia
universitària, com a dret fonamental consagrat a la Constitució Espanyola i
ratificat pel Tribunal Constitucional, amb totes les conseqüències que, d’aquesta
definició, se’n deriven.
Així doncs, la llei pretén que el Consell Social es consolidi 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 planificació estratègica i el
finançament de la Universitat de les Illes Balears.
Per tot això, aquesta llei s’emmarca en la competència que la comunitat
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autònoma té del desenvolupament legislatiu i l’execució de l’ensenyament, que
preveu l’article 15 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, alhora que
s’aprova d’acord amb el que disposa l’article 14 de la Llei orgànica 11/1983, de
25 d’agost, de reforma universitària, que atribueix a les comunitats autònomes
la futura regulació dels seus consells socials de les universitats, mitjançant una
llei aprovada per llurs assemblees legislatives.
Capítol I. Naturalesa i funcions del Consell Social
Article 1
El Consell Social és un òrgan de govern col·legiat de la Universitat
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 a
la Comunitat on s’enquadra.
Article 2
En el marc que s’estableix en la Llei orgànica 11/1983, de 25 d’agost,
de reforma universitària, i sense perjudici de les competències assignades per
l’esmentada llei i resta de disposicions legislatives a altres òrgans de govern
universitaris, 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
entitats socials representatives de les Illes Balears.
2. Garantir la col×laboració entre la Universitat i la societat mitjançant
l’adequació de l’oferta d’estudis universitaris, l’impuls de la investigació, la
transferència 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
universitaris i de les estudiants universitàries a les demandes laborals de les
empreses, de l’administració i de les institucions, per afavorir la inserció
professional dels titulats universitaris i de les titulades universitàries, i també per
afavorir la seva aportació activa en les propostes culturals i formatives que els
organismes esmentats puguin programar.
4. Promoure la realització d’estudis sobre la situació laboral dels graduats
universitaris i de les graduades universitàries, la demanda social dels nous
ensenyaments i llur possible revisió.
5. Promoure mecanismes de relació entre els antics alumnes i les antigues
alumnes de la Universitat de les Illes Balears.
6. Fomentar el desenvolupament de les manifestacions culturals, artístiques
i esportives que es produeixin en el si de la Universitat, i assegurar-ne l’extensió
al conjunt de la societat de les Illes Balears.
7. Promoure l’aplicació de principis i actituds de sostenibilitat mediambiental
a la mateixa Universitat, així com la seva extensió al conjunt de la societat.
B) Funcions d’índole econòmica.
1. Promoure la participació de la societat en tot el que es refereix al
finançament de la Universitat i contribuir a la captació de recursos econòmics
externs.
2. Proposar a les administracions amb competències sobre aquesta qüestió
les mesures que s’han d’adoptar en relació amb la política de beques, ajudes i
crèdits als estudiants y a les estudiants, a fi de garantir que no se n’exclogui cap
per raons econòmiques, que tenguin en compte la desigualtat que ocasiona la
naturalesa territorial discontínua de la comunitat autònoma i que respectin les
modalitats d’exempció i bonificació de pagaments de les taxes acadèmiques
segons preveu l’article 54.3 de la Llei orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de
reforma universitària.
3. Aprovar el pressupost anual de la Universitat, a proposta de la seva Junta
de Govern i, així mateix, conèixer-ne puntualment l’estat d’execució.
4. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici anterior, a proposta de
la Junta de Govern.
5. Supervisar les activitats de caràcter econòmic de la Universitat i el
rendiment dels seus serveis.
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6. Aprovar, a proposta de la Junta de Govern de la Universitat, la
programació i les despeses de caràcter plurianual de la Universitat i el seu
finançament i fer-ne el seguiment.

la Gerència. En qualsevol cas, s’ha de garantir la representació de tots els sectors
de la comunitat universitària: el professorat, els estudiants i les estudiants i el
personal d’administració i serveis.

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

2. Devuit membres per designació lliure de les institucions, organismes i
entitats representatius de la pluralitat d’interessos de la societat de les Illes
Balears. El nombre de membres i la representació que tendran són:
a) Tres membres designats pel Parlament de les Illes Balears.

8. Aprovar els preus i les taxes dels títols no oficials i les possibles
exempcions i bonificacions i emetre informe de la modificació dels preus públics
dels ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols universitaris oficials, si
ho sol·licita l’organisme corresponent.
9. Acordar, si s’escau, les transferències de despeses corrents a despeses de
capital i, amb l’autorització prèvia del Govern de les Illes Balears i del Parlament,
les transferències de despeses de capital a qualsevol altre capítol.
10. Assignar al professorat universitari, a proposta de la Junta de Govern
de la Universitat, amb caràcter individual, els conceptes retributius addicionals,
d’acord amb l’article 46.2 de la Llei orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de reforma
universitària, sobre la base d’exigències docents i investigadores o de mèrits
rellevants, i determinar, en el marc de la Normativa vigent, l’assignació de
retribucions al professorat que imparteix ensenyaments que no condueixen a
l’obtenció de títols universitaris oficials, cursos i seminaris.
C) Funcions relacionades amb l’activitat acadèmica.
1. Proposar al Govern de les Illes Balears, d’acord amb la Junta de Govern
de la Universitat, la creació i supressió de facultats, escoles tècniques superiors,
escoles universitàries i d’altres centres universitaris, 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.
2. Proposar al Govern de les Illes Balears l’ampliació o reducció dels
ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols oficials que s’han d’impartir
en els centres de la Universitat, d’acord amb la Junta de Govern de la Universitat.
3. Proposar al Govern de les Illes Balears, amb l’informe previ del Consell
d’Universitats, l’establiment de convenis d’adscripció a la Universitat d’instituts
universitaris, d’institucions o de centres d’investigació o creació artística de
caràcter públic o privat, d’acord amb la Junta de Govern de la Universitat.
4. Establir, sense perjudici de les competències del Consell d’Universitats,
les normes que regulen la permanència a la Universitat dels estudiants i de les
estudiants que no superin les proves corresponents en els terminis que es fixin,
segons les característiques dels estudis, d’acord amb la Junta de Govern.
5. Impulsar la supervisió i 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 de la Junta de Govern de la Universitat i del Govern
de les Illes Balears.
D) D’altres funcions.
1. Ser escoltat en el nomenament del gerent de la Universitat.
2. Elaborar el seu propi pressupost, en el context del pressupost general de
la Universitat de les Illes Balears.

b) Un membre designat pel Govern de les Illes Balears.
c) Dos membres designats per la conselleria competent en matèria
d’universitats.
d) Tres membres designats pels consells insulars. Un del de Mallorca, un
del de Menorca i un del d’Eivissa i Formentera.
e) Un membre designat per l’Ajuntament de Palma.
f) Un membre designat per la Federació d’Entitats Locals de les Illes
Balears.
g) Tres membres designats per les organitzacions sindicals que hagin
obtingut el major nombre de representants a les darreres eleccions dins les Illes
Balears, d’acord amb els resultats oficials i d’acord amb el que estableix la
Normativa vigent; dels tres representants, un haurà de ser designat per
l’organització sindical més representativa en l’àmbit de l’ensenyament.
h) Tres membres designats per les associacions empresarials més
representatives dins les Illes Balears, d’acord amb el que estableix la Normativa
vigent; dels tres representants, un haurà de ser designat per les organitzacions de
les petites i mitjanes empreses de les Illes Balears.
i) 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 en els apartats a), b), c), d), e) i f) del punt 2
anterior hauran de ser persones de competència reconeguda en algun dels àmbits
de la vida social, cultural, artística, científica, política o econòmica, i amb
experiència en els camps de la ciència, la tècnica, l’administració pública o les
activitats professionals. Aquests representants hauran de ser designats tenint en
compte les especialitats científiques, tècniques, culturals, artístiques i professionals
en què s’exerceix la docència i la recerca a la Universitat de les Illes Balears.
4. Cap de les persones amb representació al Consell Social d’acord amb
l’article 3.2 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.
5. La condició de membre del Consell Social és incompatible, en tot cas,
amb l’exercici per a si o per a 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
empreses superior al deu per cent del capital social. Aquesta incompatibilitat no
afecta els contractes subscrits d’acord amb l’article 11 de la Llei orgànica 11/
1983, de 25 d’agost, de reforma universitària.
Article 4

3. Rebre informació sobre contractes, realitzats d’acord amb l’article 11 de
la Llei orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària, i convenis,
aprovats per la Junta de Govern de la Universitat i altres òrgans de govern de la
Universitat de les Illes Balears.
4. A més de les funcions que li atribueix aquesta llei, correspon al Consell
Social qualsevol altra funció que li atribueixen els estatuts de la Universitat i la
resta de l’ordenament jurídic vigent.
Capítol II. Composició del Consell Social
Article 3
El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears estarà format per un
total de trenta membres, d’acord amb la composició següent:
1. Dotze en representació de la Junta 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

1. El nomenament dels membres del Consell Social de la Universitat de les
Illes Balears que s’esmenten a l’article 3.2 d’aquesta llei es realitza per acord del
Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller o de la consellera competent
en matèria d’universitats. Aquest nomenament es farà mitjançant decret i es
publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
2. El nomenament dels representants o de les representants de la Junta de
Govern de la Universitat de les Illes Balears l’ha de publicar aquesta en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Article 5.
L’elecció i substitució dels membres del Consell Social en representació
de la Junta 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 6.
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1. Els membres del Consell Social designats d’acord amb l’article 3.2
d’aquesta llei són nomenats per un període de quatre anys, renovable per un
període 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
estableix 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 representants que es preveuen en els apartats f), g), h) i i) del punt 2
de l’article 3 d’aquesta llei podran se substituïts en qualseol moment per
l’organització sindical, l’associació empresarial o les entitats que els varen
designar, sempre segons la Normativa vigent. Quan, d’acord amb la normativa
vigent, es modifiqui la representativitat a la qual fan referència els apartats g) i
h) del punt 2 de l’article 3 d’aquesta llei, les organitzacions i associacions
esmentades procediran a la designació dels membres corresponents. En qualsevol
cas, el nou membre designat s’entendrà nomenat pel període de temps que resti
del mandat corresponent 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.
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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 per
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 11
1. El Consell Social ha de tenir un pressupost propi, com a centre de cost
independent i específic, dins del 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
rebre el president o la presidenta, els membres i el secretari o la secretària del
Consell Social, les haurà de proposar el ple del Consell Social i aprovar el Govern
de les Illes Balears.
Disposició transitòria
1. En un termini de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, les
associacions, institucions i organismes als quals fa referència el seu article 3
designaran els seus representants en el Consell Social.
2. Els membres actuals del Consell Social continuaran en l’exercici del seu
càrrec fins a la presa de possessió dels nous membres.

Article 7
Disposició addicional primera.
1. La Presidència del Consell Social serà nomenada d’entre els membres
a què fa referència l’article 3.2 d’aquesta llei, per decret del Consell de Govern,
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, el reglament d’organització i funcionament del Consell Social i 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.
Article 8
1. La Secretaria del Consell Social serà exercida per la persona que designi
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.

El Consell Social, en un termini de tres mesos comptat des 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 segona.
Les auditories sobre el funcionament de la Universitat, 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 criteris generals establerts
per la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Disposició final primera
S’autoritza el conseller o la consellera competent en matèria
d’universitats per dictar, dins l’àmbit de les seves competències, les disposicions
necessàries per a l’aplicació d’aquesta llei.
Disposició final segona

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

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

Capítol III. Funcionament del Consell Social.
Disposició final tercera
Article 9
1. El Consell Social elaborarà el seu reglament d’organització i
funcionament, que se sotmetrà a l’aprovació del Consell de Govern de les Illes
Balears, a proposta del conseller o de la consellera 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 .

Aquesta llei començarà a vigir el mateix dia 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
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

Article 10
1. El Consell Social funciona en ple i en les comissions que, si s’escau,
s’acordi 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
funcionament, que poden ser mixtes, integrades per membres del Consell Social
i membres d’altres òrgans de govern de la Universitat de les Illes Balears.

El Conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons
— o —-

