Consell de Direcció
El Consell de Direcció, presidit pel Rector i integrat pels vicerectors, el delegat del
Rector, el Secretari General i la Gerent, desenvolupa les tasques de gestió, direcció,
coordinació i execució de la política de la Universitat dins les línies programàtiques
presentades pel Rector.
Durant el passat any acadèmic 2014-15, el Consell de Direcció es va reunir en sessió
ordinària pràcticament cada dimarts i quatre vegades en sessió extraordinària.
Les activitats més rellevants dutes a terme pel Consell de Direcció, en el marc de les
seves competències, són:
1. Modificació de la Resolució del Rectorat 11229/2015, de 13 de gener, i fixació
d'una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de
Direcció.
2. Aprovació de l’avantprojecte de Pressupost, que posteriorment, ja convertit en
Projecte de Pressupost, és tramès al Consell de Govern i al Consell Social perquè sigui
aprovat definitivament.
3. Aprovació del canvi de denominació de Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica per la
de Vicerectorat de Docència i atribució de noves competències a la vicerectora.
4. Desenvolupament de la normativa de becaris de col·laboració de la Universitat de
les Illes Balears.
5. Aprovació d'un sistema de càlcul de la mitjana que permet comparar expedients
d'alumnes que no han acabat els estudis en procediments acadèmics competitius.
6. Aprovació de les bases de funcionament i ús dels horts ecològics de la Universitat
de les Illes Balears.
7. Aprovació de la normativa que regula el procediment perquè els alumnes
matriculats d'estudis de grau a Palma puguin realitzar avaluacions a les seus
universitàries.
8. Es fa pública la creació de l'Institut d'Aplicacions Computacionals de Codi
Comunitari de la UIB (IAC3) com a institut universitari de recerca de la Universitat de
les Illes Balears i, en conseqüència, la supressió de l'institut indicat com a institut de
recerca propi de la UIB.
9. Es fa pública la creació de l'Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM) i
de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) com a instituts universitaris de
recerca de la UIB.
10. Convocatòria de places d'alumnat col·laborador per a l’any acadèmic 2015-16.
11. Aprovació de les delegacions de firma següents:
— El Rector delega en el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable
la firma dels acords de col·laboració en matèria de voluntariat.
— El Rector delega en la vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta la
firma dels contractes d'edició.
— El Rector delega en el vicerector d'Investigació i Postgrau la firma dels convenis
que s'ajustin al model ref. 2757 relatiu a la col·laboració per a la utilització de la
infraestructura dels Serveis Cientificotècnics.
— El Rector delega la firma dels models de convenis de pràctiques aprovats per
administracions públiques:

 En els degans i directors d'escola, quan les pràctiques hagin de ser realitzades
per estudiants de grau.
 En la directora del Centre d'Estudis de Postgrau, quan les pràctiques hagin de
ser realitzades per estudiants de màster.
 En el director de l'Escola de Doctorat, quan les pràctiques hagin de ser
realitzades per estudiants de doctorat.
— El vicerector d'Investigació i Postgrau delega el director de l'Oficina de Suport a
la Recerca perquè, en cas d'absència i/o quan el vicerector ho cregui oportú, el
pugui substituir i firmar documentació del seu vicerectorat.
12. Aprovació de la creació dels fitxers automatitzats de dades de caràcter personal
següents:
— Relatiu al grup de recerca en Educació i Ciutadania (EiC).
— Relatiu al Servei Universitari d'Atenció Psicològica (SUAP).
13. Creació del Centro Internacional de Estudios de Español de la UIB.
14. Modificació de diversos acords executius:
— Acord executiu 8920/2009, de 13 de gener, pel qual es crea la Comissió de
Qualitat de la Universitat de les Illes Balears.
— Acord executiu 10990/2014, de 15 d'abril, pel qual s'aprova la normativa sobre
el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau (dues modificacions).
15. Aprovació de la composició de les comissions següents:
— Comissió de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.
— Comissió de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears.
— Comissió Acadèmica del Centro Internacional de Estudios de Español de la UIB.
— Comissió Organitzadora de les Proves d'Accés de la Universitat de les Illes
Balears.
— Comissió de selecció que ha d'estudiar les sol·licituds de possibles becaris i fer
la proposta de concessió de beques de caràcter general per al curs acadèmic
2014-15, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris.
— Comissió d'elaboració i disseny del grau d'Odontologia del centre adscrit
ADEMA.
16. Modificació de la composició de les comissions següents:
— Comissió d'Inversions.
— Comissió Assessora de Recursos Humans (CARHU).
17. Autorització de la reedició de disset (17) estudis propis de l'any acadèmic 2014-15.
18. Concessió de trenta-cinc (35) llicències d'estudis inferiors a tres mesos per fer
activitats docents o d'investigació en centres acadèmics nacionals i estrangers, amb
l'informe previ dels departaments corresponents.
19. Nomenament de col·laborador honorífic del Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica.
20. Convocatòria dels processos electorals següents:
— Eleccions de representants del grup A) (professors doctors amb vinculació
permanent a la Universitat) al Claustre de la Universitat.
— Eleccions de representants del grup B) (resta de personal docent i investigador)
al Claustre de la Universitat.
— Eleccions de representants del grup C) (estudiants) al Claustre de la Universitat.
— Eleccions de representants dels estudiants per estudis al Consell d'Estudiants de
la Universitat.

