Consell de Govern
El Consell de Govern és l'òrgan de govern de la Universitat que exerceix la potestat
reglamentària d'aquesta mitjançant l'aprovació de les normes de règim intern.
Durant el passat any acadèmic es va convocar el Consell de Govern en vuit sessions
ordinàries.
La composició del Consell de Govern al llarg d'aquest any ha experimentat canvis, arran
d’algunes substitucions de càrrecs, d’eleccions d’òrgans unipersonals o per haver
transcorregut el mandat estatutari.
El Consell de Govern en l'exercici de les seves funcions ha desplegat una important activitat
reglamentària, que es pot resumir en els punts següents:
1. Desenvolupament normatiu del text estatutari de la Universitat, amb l’aprovació de
la normativa següent:
19 de setembre de 2014

4 de novembre de 2014

17 de desembre de 2014

Aprovació de la normativa per a la concessió de crèdits de
reconeixement acadèmic per la participació en activitats
universitàries culturals, esportives, de representació
estudiantil, solidàries i de cooperació
Modificació de l'Acord normatiu 10336/2012, de 8 de juny,
pel qual s'aprova la normativa de gestió de pràctiques
externes dels estudiants de la UIB en empreses, entitats o
institucions
Reforma de la normativa electoral de la Universitat
Distribució dels representants del grup A) (professors
doctors amb vinculació permanent a la Universitat) al
Claustre de la Universitat
Distribució dels representants del grup B) (resta de personal
docent i investigador) al Claustre de la Universitat
Distribució dels representants del grup C) (estudiants) al
Claustre de la Universitat
Regulació del funcionament del Centre d'Estudis de Postgrau
Regulació transitòria del pagament del complement de
productivitat en investigació (sexennis) per al professorat
laboral
Aprovació del Projecte de Pressupost de la UIB per a l'any
2015
Regulació de les indemnitzacions per raó de servei del
personal al servei de la UIB i les despeses per reunions,
cursos, conferències o seminaris, estades d'investigació i
d'atencions protocol·làries i de representació
Compliment de l'Acord normatiu 8879/2008, de 19 de

23 de març de 2015

20 de maig de 2015

16 de juny de 2015
23 de juliol de 2015

desembre, modificat per l'Acord normatiu 10517/2013, de 30
de gener, pel qual s'aprova el document que regula el còmput
d'activitat docent del professorat de la UIB
Aprovació de la política institucional de la UIB per fomentar
l'accés obert a la producció científica
Aprovació del calendari per a l'any acadèmic 2015-16
Modificació de l'annex de l'Acord normatiu 9680/2011, de 2
de febrer, i determinació novament dels paràmetres de
ponderació de la nota d'admissió als ensenyaments oficials
de grau que s'imparteixen a la UIB
Modificació de l'Acord normatiu 11037/2014, de 22 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació dels
ensenyaments universitaris de doctorat de la UIB
Aprovació dels requisits d'accés als estudis de doctorat per
als llicenciats, enginyers, arquitectes, diplomats, enginyers
tècnics i arquitectes tècnics
Aprovació de l'oferta d'ocupació pública de personal docent i
investigador de la UIB per a l'any 2015
Modificació de l'annex de l'Acord normatiu 9680/2011, de 2
de febrer, i determinació novament dels paràmetres de
ponderació de la nota d'admissió als ensenyaments oficials
de grau que s'imparteixen a la UIB
Modificació de l'Acord normatiu 10959/2014, de 18 de
març, pel qual s'aprova el Reglament acadèmic de la
Universitat
Modificació de l'oferta d'ocupació pública de personal
docent i investigador de la UIB per a l'any 2015
Procediment d'adaptació dels títols propis regulats per les
normatives anteriors al Reglament sobre estudis propis de la
UIB
Transferència de determinades àrees de coneixement del
Departament de Ciències de la Terra al Departament de
Biologia
Modificació de l'annex de l'Acord normatiu 9680/2011, de 2
de febrer, i nova determinació dels paràmetres de ponderació
de la nota d'admissió als ensenyaments oficials de grau que
s'imparteixen a la UIB

2. Altres activitats exercides pel Consell de Govern en virtut de les seves competències:
— Aprovació de diverses modificacions de plantilla dels departaments de la Universitat.
— Aprovació de diverses modificacions del catàleg del PAS i de la relació de llocs de
treball per al personal funcionari i laboral de la Universitat de les Illes Balears dels anys
2014 i 2015.

— Aprovació de la proposta de creació de nous instituts universitaris de recerca: Institut
d'Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari (IAC3), Institut d'Estudis Hispànics
en la Modernitat (IEHM) i Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE).
— Aprovació de la proposta d'assumir els models de convenis de pràctiques aprovats per
administracions públiques com a models de la UIB.
— Aprovació del Pla d'igualtat de la Universitat de les Illes Balears.
— Aprovació de l’oferta de places i del numerus clausus per a l’any acadèmic 2015-16.
— Aprovació de la participació de la UIB en la constitució de l'Associació IBClústers.
— Aprovació de la sol·licitud de l'entitat ADEMA per impartir el grau d'Odontologia com
a centre adscrit i del conveni d'adscripció corresponent.
— Aprovació de la convocatòria d'ajuts de la UIB per a l'any acadèmic 2014-15 per als
estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes.
— Aprovació d'avals per a estudiants en situació econòmica desfavorable.
— Aprovació de nous plans d'estudis i modificacions dels plans d'estudis de grau següents:
o Grau de Turisme
o Grau d'Infermeria
o Grau de Fisioteràpia
o Grau de Treball Social
o Grau de Dret
o Grau de Protocol i Organització d'Esdeveniments (EU de Turisme Felipe Moreno)
o Grau de Pedagogia
— Aprovació de nous plans d'estudis i modificacions dels plans d'estudis dels estudis
oficials de postgrau següents:
o Màster Universitari en Ecologia Marina
o Màster Universitari en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments
o Màster Universitari en Tecnologies per a l'Anàlisi de Dades Massives a l'Empresa,
l'Economia i el Turisme
o Màster Universitari en Recursos Hídrics i Territori en Àrees Turístiques
o Màster Universitari en Cognició i Evolució Humana
o Programa de Doctorat en Psicologia
o Programa de Doctorat en Filologia i Filosofia
o Programa de Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
— Aprovació de l’assignació de complements retributius addicionals del PDI de la UIB,
una vegada avaluats per la Comissió d’Assessorament de l’AQUIB. Convocatòria 2015:
o Complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència i la formació
permanent assignat a dos cents vuitanta-dos (282) professors.
o Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat investigadora assignat
a cinquanta-vuit (58) professors.
— Aprovació del complement assignat a cinquanta-set (57) professors que imparteixen
docència dins la modalitat «Campus Illes» del projecte Campus Extens durant el curs
acadèmic 2014-15.
— Aprovació de l’assignació de complements retributius per augment de la càrrega docent
a cinquanta-quatre (54) professors.
— Aprovació de trenta-una (31) propostes d’ajuts per a estades breus de professors de
prestigi reconegut d’altres universitats a la UIB.
— Aprovació de trenta-nou (39) propostes de col·laboradors honorífics de diferents
departaments.

— Concessió de sis (6) llicències d’estudis, amb l’informe previ del departament
corresponent.
— Concessió de dues (2) llicències per any sabàtic, amb l’informe previ del departament
corresponent.
— Aprovació de set (7) propostes de nomenament de professors emèrits i professors
emèrits propis de la Universitat, realitzades pels departaments corresponents.
— Substitució de membres de les comissions següents: Econòmica, Electoral i Consell
Social.
— Elecció de representants dels professors del Consell de l'Institut de Ciències de
l'Educació (ICE).
— Elecció de membres del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes
Balears.
— Elecció dels membres del Consell d'Edició d'Edicions UIB.
— Elecció dels membres del Comitè d'Ètica d'Experimentació Animal de la Universitat de
les Illes Balears.
— Aprovació de la proposta de tretze (13) comissions per a la provisió de les places de
professorat funcionari i vint-i-tres (23) comissions per a la provisió de les places de
professorat contractat.
— Aprovació de quaranta-tres (43) estudis propis de la UIB.
— Aprovació de les vènies docents del professorat que imparteix classes a l'Escola
Universitària de Turisme Felipe Moreno.
— La Comissió Acadèmica, per delegació del Consell de Govern, va concedir trenta-tres
(33) premis extraordinaris d'estudis de grau i d’estudis oficials de primer i segon cicle, a
proposta de la facultat o escola universitària corresponent:
o A la sessió del dia 30 d'octubre de 2014: quatre (4)
o A la sessió del dia 5 de febrer de 2015: set (7)
o A la sessió del dia 19 de març de 2015: tretze (13)
o A la sessió del dia 7 de maig de 2015: vuit (8)
o A la sessió del dia 11 de juny de 2015: un (1)
— Ratificació de quaranta-quatre (44) acords marc i cent vint-i-cinc (125) convenis,
protocols i addendes, dels quals disset (17) són tramitats pel CEP.
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