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 set sessions
ordinàries i una d’extraordinària.
La composició del Consell de Govern al llarg d'aquest any ha experimentat canvis, arran
d’algunes substitucions de càrrecs, de distints processos electorals 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:
 Aprovació de diverses modificacions de plantilla dels departaments, Campus
Digital - illes i Centre d'Estudis de Postgrau de la Universitat.
 Aprovació de la compleció de l’oferta d’ocupació pública de personal
d’administració i serveis de la UIB per a l’any 2018.
 Aprovació de la modificació de l’Acord normatiu 12189/2017, de 20 de febrer, pel
qual es regula l’accés i admissió als ensenyaments oficials de grau.
 Aprovació de la distribució dels representants dels grups A) (professors doctors
amb vinculació permanent a la Universitat), B)(resta de personal docent i
investigador) i C) (estudiants) al Claustre 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.
 Aprovació del Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a
l’any 2019.
 Aprovació de la política de signatura electrònica de la Universitat de les Illes
Balears.
 Aprovació de la modificació de l’Acord normatiu 7250/2005, de 17 de juny, pel
qual s’aproven els criteris generals de contractació de professorat.
 Aprovació de la normativa de préstec bibliotecari de la UIB.
 Aprovació del Reglament de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE).
 Aprovació del calendari acadèmic per a l’any acadèmic 2019-20.
 Aprovació del nomenament del senyor Oriol Bonnín Gubianas com a doctor
honoris causa de la Universitat.
 Fixació de la composició de les comissions de contractació referents a places de
professorat docent i investigador contractat i interí de la Universitat de les Illes
Balears.
 Aprovació dels criteris generals de contractació del professorat.
 Aprovació del Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat
de la Universitat de les Illes Balears.
 Aprovació del Codi d’integritat en la recerca de la Universitat de les Illes Balears.
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 Aprovació de la regulació de les proves d’admissió als ensenyaments universitaris
oficials de grau.
 Aprovació i modificació del Reglament de l’Institut d’Estudis Hispànics en la
Modernitat (IEHM).
 Aprovació de la convocatòria d'ajuts de la UIB per a l'any acadèmic 2018-19 per als
estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes.
 Aprovar l’actualització del catàleg de màsters universitaris al RUCT.
 Aprovació de l'oferta de places i del numerus clausus d’estudis de grau i de màster
universitari per a l’any acadèmic 2019-20.
 Aprovació de l’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la
UIB per a l’any 2019.
 Aprovació de la proposta per a la realització de la prova d’aptitud personal per
accedir als graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària.
 Aprovació de nous plans d'estudis i modificacions dels plans d'estudis de grau
següents:
o Grau d’Educació Infantil
o Grau d’Educació Primària
o Grau d’Educació Social
o Grau d’Enginyeria Telemàtica
o Grau de Relacions Laborals
o Grau de Nutrició Humana i Dietètica
 Aprovació de la modificació del pla d’estudis del Màster Universitari en
Competència Lingüística i Literària: Investigació i Ensenyament.
 Aprovació de l’assignació de complements retributius per augment de l’activitat
docent a vint-i-vuit (28) professors per al curs 2018-19.
 Aprovació del complement assignat a vuitanta-dos (82) professors que
imparteixen docència en la modalitat Campus Digital - illes durant l’any acadèmic
2018-19.
 Aprovació de l’assignació de complements retributius addicionals del PDI de la
UIB, una vegada avaluats per la Comissió d’Assessorament de l’AQUIB:
o Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat investigadora
del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears a tres (3)
professors. Convocatòria 2018
o Complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència i la formació
permanent del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes
Balears a vuitanta-cinc (85) professors. Convocatòria 2019
o Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat investigadora
del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears a
seixanta-tres (63) professors. Convocatòria 2019
o Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència en
investigació i la transferència de coneixement del personal docent i
investigador de la Universitat de les Illes Balears a setanta-sis (76) professors.
Convocatòria 2019
 Aprovació de trenta-cinc (35) propostes d’ajuts per a estades breus de professors
de prestigi reconegut d’altres universitats a la UIB.
 Substitució de membres de les comissions següents: Acadèmica, Electoral, de
Contractació i Econòmica.
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 Substitució de membres del Consell Social de la Universitat.
 Aprovació de la composició de les comissions i comitès següents:
o Comitè d’Ètica de la Recerca (CER) de la Universitat de les Illes Balears.
o Comitè de Bioseguretat de la Universitat de les Illes Balears.
o Comissió dels estudis propis.
 Aprovació de setanta-un (71) estudis propis de la UIB.
 Aprovació de la proposta de cinquanta-una (51) comissions per a la provisió de les
places de cossos docents i setanta-quatre (74) comissions per a la provisió de les
places de professorat contractat.
 Aprovació de setze (16) propostes de col·laboradors honorífics de diferents
departaments.
 Concessió de quatre (4) llicències per estudis, amb l’informe previ del
departament corresponent.
 Aprovació de la modificació de dues (2) llicències per estudis.
 Aprovació de la suspensió d’una (1) llicència per any sabàtic.
 Aprovació d’una (1) proposta de nomenament de professor emèrit de la
Universitat.
 Aprovació de nou (9) propostes de nomenament i renovació de professors emèrits
propis de la Universitat.
 Atorgament de les vènies docents sol·licitades pels professors de l’Escola
Universitària d’Hoteleria de les Illes Balears per a l’any acadèmic 2018-19.
 Atorgament de les vènies docents sol·licitades pels professors dels centres adscrits
per a l’any acadèmic 2019-20:
o Escola Universitària d’Hoteleria de les Illes Balears
o Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno
o Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa
o Escola Universitària d’Odontologia ADEMA
 Aprovació de les propostes de tretze (13) comissions per atorgar premis
extraordinaris de doctorat.
 Aprovació del canvi d’àrea de coneixement d’una professora del Departament de
Filologia Catalana i Lingüística General.
 La Comissió Acadèmica, per delegació del Consell de Govern, va concedir trentados (32) premis extraordinaris d'estudis de grau, a proposta de la facultat o escola
universitària, corresponents a l’any acadèmic 2017-18:
o Escola Politècnica Superior: sis (6)
o Facultat de Ciències: quatre (4)
o Facultat de Dret: quatre (4)
o Facultat d’Economia i Empresa: tres (3)
o Facultat d’Educació: quatre (4)
o Facultat de Filosofia i Lletres: cinc (5)
o Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia: tres (3)
o Facultat de Psicologia: un (1)
o Facultat de Turisme: dos (2)
 Ratificació de vint-i-cinc (25) acords marc i noranta-quatre (94) convenis, protocols i
addendes, dels quals sis (6) són tramitats pel CEP.
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Evolució de convenis, 1997-2018
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1997

73

75

67

1998

85

85

78

1999

101

98

77

2000

140

138

140

2001

147

129

122

2002

136

133

131

2003

132

127

113

2004

177

155

161

2005

175

179

138

2006

173

165

160

2007

167

151

142

2008

192

185

176

2009

190

177

166

2010

194

175

165

2011

216

221

208

2012

170

147

134

2013

152
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129

2014

196

195
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2015

162
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141

2016

162

162

138

2017

181

156

129

2018

141

155

139
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