
 

Consell de Direcció  

El Consell de Direcció, presidit pel Rector i integrat pels vicerectors, la Secretària 
General i la Gerent, desenvolupa les tasques de gestió, direcció, coordinació i execució 
de la política de la Universitat segons les línies programàtiques presentades pel 
Rector.  
 
El mes d’abril de 2018 es va aprovar la constitució d’un nou Vicerectorat, el de 
Campus Digital i Transmèdia, per donar compliment a la creixent importància de la 
digitalització, en particular per a la docència, amb l’ús de mitjans digitals, 
audiovisuals, gràfics i altres, com serien eines transmèdia. 
 
A partir de la creació del Vicerectorat de Campus Digital i Transmèdia, es fixa una 
nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció. 
 
Durant l’any acadèmic 2017-18, el Consell de Direcció es va reunir en sessió ordinària 
pràcticament cada dimarts. 
 
Les activitats més rellevants dutes a terme pel Consell de Direcció, en el marc de les 
seves competències, són:  
 
• 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. 

 
• Aprovació de l’ampliació de matrícula de determinades assignatures en virtut de 

les previsions de la disposició addicional primera de l’Acord normatiu 10959/2014, 
de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament acadèmic de la Universitat. 

 
• 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. 

 
• Aprovació del quadre de classificació documental com a element del Sistema de 

gestió documental de la UIB. 
 

• Aprovació del catàleg de sèries documentals com a element del Sistema de gestió 
documental de la UIB. 

 
• Aprovació del quadre de tipus documentals com a element del Sistema de gestió 

documental de la UIB. 
 



 

• Aprovació de la tramitació de despeses de contractes menors i altres modificacions 
en el tràmit de documents comptables de reconeixement d’obligacions. 

 
• Aprovació de les taules d’adscripció dels títols de tècnic superior de formació 

professional a branques de coneixement a efectes d’admissió a grau per a l’any 
acadèmic 2018-19. 

 
• Aprovació de l’acord sobre la signatura dels títols propis. 

 
• Aprovació de la convocatòria de places d'alumnat col·laborador per a l’any 

acadèmic 2018-19. 
 
• Acord relatiu a la declaració de dies inhàbils a efectes de còmput de determinats 

terminis en procediments administratius. 
 

• Aprovació de la creació de la Comissió sobre Integritat Acadèmica de la Universitat 
de les Illes Balears. 

 
• Modificació de diversos acords executius: 
o 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. 
o Acord executiu 10701/2013, de 8 de juliol, pel qual es crea la Comissió de 

Relacions Internacionals de la UIB. 
o Acord executiu 10989/2014, d’1 d’abril, pel qual es creen noves categories de 

professor associat. 
o 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. 
 
• Aprovació de la creació dels laboratoris següents:  
o Laboratori Interdisciplinari sobre el Canvi Climàtic de la UIB (LINCC UIB). 

 
• Designació dels òrgans de govern dels laboratoris següents: 
o Laboratori de Ciència de la Decisió 
o Laboratori d’Investigació sobre Família i Modalitats de Convivència (LIFAC) 
o Laboratori de Mediació, Resolució de Conflictes i Orientació Familiar 
o Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de la UIB (LINCC UIB). 

 
• Assignació, als efectes electorals, de la docència dels estudis de postgrau als 

departaments de la UIB. 
 



 

• Aprovació d’una directriu perquè tots els títols oficials incloguin als seus plans 
d’estudis una competència transversal per donar compliment a l’article 31.2 de la 
Llei 11/2016 del Parlament de les Illes Balears. 

 
• Aprovació del canvi d’acrònim del Programa d’Orientació i Transició a la 

Universitat, POTU, per PORT-UIB. 
 

• Aprovació del canvi de denominació del projecte Campus Extens per UIB Campus-
Digital. 

 
• Aprovació de la composició de les comissions i comitès següents: 
o Comissió sobre Integritat Acadèmica de la Universitat de les Illes Balears. 
o Comissió d’Avaluació Documental de la Universitat de les Illes Balears. 
o Comissió avaluadora del procediment d’accés a la Universitat per a més grans 

de 40 anys. 
o Comitè d’Ètica d’Experimentació Animal de les Illes Balears. 

 
• Modificació de la composició de les comissions següents: 
o Comissió Assessora de Recursos Humans (CARHU). 
o Comissió Gestora de la Facultat de Medicina. 
o Comissió Organitzadora de les Proves d’Accés a la Universitat de les Illes 

Balears. 
o Comissió de Relacions Internacionals. 
o Comissió paritària per al Pla d’Igualtat de la Universitat de les Illes Balears. 

 
• Aprovació de la composició de les comissions d’elaboració i disseny de títols: dues 

(2) de grau i cinc (5) de màster universitari. 
 
• Dona el vistiplau a vuit (8) comissions acadèmiques de programes de doctorat. 
 
• Autorització de la reedició de vuitanta-dos (82) estudis propis de l'any acadèmic 

2015-16. 
 
• 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. 

 
• Aprovació de la modificació de quatre (4) llicències per estudis. 

 
• Aprovació de tres (3) renúncies a una llicència per estudis. 
 



 

• Aprovació del nomenament de seixanta-tres (63) investigadors col·laboradors de la 
UIB. 

 
• Convocatòria dels processos electorals següents: 
o Eleccions de director del Departament d’Economia Aplicada. 
o Eleccions de degà de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia. 
o Eleccions d’alguns dels òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat que 

determina l’article 6.2 de la normativa electoral: 
- Elecció de representants dels estudiants a les juntes de facultat o escola. 
- Elecció dels representants dels professors associats, dels becaris i del 

personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al 
departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts als consells 
de departament. 

- Elecció dels representants dels estudiants als consells de departament. 
o Elecció de director del Departament de Dret Privat. 


