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 2019 se substituí el vicerector d’Investigació i Internacionalització
Durant l’any acadèmic 2018-19, el Consell de Direcció es va reunir en sessió ordinària
pràcticament cada dimarts, i tingué lloc igualment una reunió extraordinària.
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.
 Autorització de l’ampliació de les despeses per allotjament.
 Aprovació de la modificació del nombre de vicedegans de la Facultat de Medicina.
 Creació i regulació del registre de funcionaris habilitats per a la identificació i
l’autenticació de ciutadans en l’àmbit de la Universitat de les Illes Balears.
 Aprovació de la fiscalització prèvia en determinats expedients de contractació.
 Aprovar de delegar el vicerector d’Investigació i Internacionalització perquè firmi,
en nom del Rector, els convenis que s’ajustin al conveni model per establir un
programa d’intercanvi d’estudiants entre les universitats participants.
 Derogació de l’Acord executiu 10382/2012, d’11 de setembre, pel qual s’estableixen
les excepcions a la suspensió del complement econòmic destinat a completar la
prestació per incapacitat temporal per contingències comunes del règim de la
Seguretat Social i de MUFACE.
 Aprovació de la modificació i compleció del registre de funcionaris habilitats per a
la identificació i l’autenticació de ciutadans en l’àmbit de la Universitat de les Illes
Balears que figuren a l’annex de l’Acord executiu 129/2018, de 13 de novembre, pel
qual es crea i regula el registre abans esmentat.
 Aprovació de la convocatòria de places d'alumnat col·laborador per a l’any
acadèmic 2019-20.
 Acord relatiu a la declaració de dies inhàbils a efectes de còmput de determinats
terminis en procediments administratius.
 Aprovació del nomenament d’una col·laboradora honorífica del Servei Lingüístic.
 Aprovació de la creació del Laboratori Interdisciplinari sobre Drets i Llibertats de la
UIB (LIDIB)
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 Aprovació de la creació de la Comissió de Transparència de la Universitat de les
Illes Balears
 Modificació de la composició de les comissions i comitès següents:
o Comissió de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears.
o Comitè de Bioseguretat de la Universitat de les Illes Balears.
 Aprovació del canvi de denominació de la proposta de Màster Universitari en
Desenvolupament de la Competència Lingüística i Literària: Ensenyament i Recerca
per la de Màster Universitari en Competència Lingüística i Literària: Ensenyament i
Recerca.
 Aprovació de la proposta de modificació del programa de Doctorat en Educació i la
proposta de comissió o grup de treball encarregat d’elaborar la proposta
esmentada.
 Aprovació de la composició de comissions d’elaboració i disseny de títols: una (1)
de grau i dues (2) de màster universitari.
 Aprovació de la modificació de la composició de dues (2) de les comissions
d’elaboració i disseny de títols de màster universitari.
 Autorització de cinc (5) comissions acadèmiques de programes de doctorat.
 Autorització de tres (3) modificacions de comissions acadèmiques de programes
de doctorat.
 Autorització de la reedició de cent deu (110) estudis propis de l'any acadèmic 201819.
 Concessió de quaranta-dues (42) 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.
 Concessió d’una (1) llicència per dedicació a tasques de perfeccionament docent i
de recerca per un temps no superior a tres mesos.
 Aprovació del nomenament de vuitanta-un (81) investigadors col·laboradors de la
UIB.
 Convocatòria dels processos electorals següents:
o Eleccions de representants del grup A) (professors doctors amb vinculació
permanent a la Universitat) al Claustre de la Universitat.
o Eleccions de representants del grup B) (resta de personal docent i investigador)
al Claustre de la Universitat.
o 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
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