Consell de Direcció
El Consell de Direcció, presidit pel Rector i integrat pels vicerectors, delegat del
Rector, Secretari General i Gerent, desenvolupa les tasques de gestió, direcció,
coordinació i execució de la política de la Universitat dins les línies programàtiques
presentades pel Rector.
Arran del procés electoral d'eleccions al càrrec de Rector del passat mes de maig i el
posterior nomenament del Rector, es forma un nou equip de govern i es fixa la
distribució de serveis i competències entre els membres del nou Consell de Direcció.
Durant el passat any acadèmic 2016-17, el Consell de Direcció es va reunir en sessió
ordinària pràcticament cada dimarts i una vegada en sessió extraordinària.
Les activitats més rellevants dutes a terme pel Consell de Direcció, en el marc de les
seves competències, són:
1. 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.
2. Aprovació de la compleció de l'Acord executiu 9008/2009, de 31 de març, pel
qual es determinen els càrrecs unipersonals de responsabilitat en gestió universitària
recollits als Estatuts de la UIB, així com els càrrecs assimilats als anteriors.
3. Aprovació d'un acord sobre la justificació de despeses de viatge mitjançant
factures o bitllets electrònics en comissions per raó de servei.
4. Aprovació del programa ApSUIB.
5. Aprovació de la implantació de la fiscalització prèvia en determinats expedients
de contractació.
6. Aprovació de la fixació de la quantitat màxima per a l'any 2017 del programa
d'ajuts per a l'assistència a congressos i estades de treball.
7. Aprovació de la proposta de resolució de la convocatòria d'ajuts per a projectes
d'internacionalització de facultats, escoles i el Centre d'Estudis de Postgrau de la UIB
de l’any acadèmic 2017-18.
8. Aprovació de la creació de la Comissió de Política Lingüística de la Universitat de
les Illes Balears.
9. Acord de donar publicitat als reglaments següents:
— Reglament de la Comissió de Política Lingüística de la Universitat de les Illes
Balears
— Reglament del Comitè de Seguretat i Salut de la UIB.
10. Aprovació de la convocatòria de places d'alumnat col·laborador per a l’any
acadèmic 2017-18.
11. Aprovació de la convocatòria de procediment extraordinari per sol·licitar
l'enquadrament inicial per a l'accés a la carrera professional horitzontal del personal
funcionari d'administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears.
12. Modificació de diversos acords executius:
— 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

— Acord executiu 12072/2016, de 29 de novembre, pel qual es crea la Comissió
de Política Lingüística de la Universitat de les Illes Balears.
13. Aprovació de la creació de l'Oficina de Suport a la Docència.
14. Aprovació de la creació dels laboratoris següents:
— Laboratori d'Investigació en Complexitat i de Lingüística Experimental.
— Observatori de l'Aigua de les Illes Balears.
— Laboratori de Ciència de la Decisió.
— Laboratori de Mediació, Resolució de Conflictes i Orientació Familiar.
— Laboratori d'Investigació sobre Família i Modalitats de Convivència (LIFAC).
15. Aprovació de la composició de les comissions següents:
— Comissió de Política Lingüística de la Universitat de les Illes Balears.
— Comissió avaluadora de projectes d'innovació docent.
— Comissió d'elaboració i disseny del títol de Màster Universitari en Valoració
Turística del Patrimoni Cultural i Natural.
— Comissió d'elaboració i disseny del títol de Màster Universitari en Gestió de
l'Aigua en Àrees Turístiques.
— Comissió d'elaboració i disseny del títol de Màster Universitari en Edificació.
— Comissió d'elaboració i disseny del títol de Màster Universitari en Activitat
Física i Qualitat de Vida.
— Comissió d'elaboració i disseny del títol de Màster Universitari en Tecnologia
Aplicada.
— Comissió d'elaboració i disseny del títol de grau de Direcció Hotelera
Internacional.
16. Modificació de la composició de les comissions següents:
— Comissió de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.
— Comissió de Política Lingüística de la Universitat de les Illes Balears.
17. Dona el vistiplau a set (7) comissions acadèmiques de programes de doctorat.
18. Autorització de la reedició de dos-cents vuitanta-quatre (284) estudis propis de
l'any acadèmic 2015-16.
19. Concessió de quaranta-set (47) 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.
20. Aprovació del nomenament de cinquanta-quatre (54) investigadors
col·laboradors de la UIB.
21. Convocatòria dels processos electorals següents:
— Eleccions de degà de la Facultat de Psicologia.
— Eleccions de director del Departament de Psicologia.
— 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.
— Eleccions de director de l'Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat
(IEHM).
— Eleccions al càrrec de Rector de la Universitat de les Illes Balears.
— Eleccions de director del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la
Salut.
— Eleccions de director del Departament de Psicologia.
— Eleccions de director del Departament de Química.

— Eleccions de degà de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia.

