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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. 

Durant l’any acadèmic 2019-20, el Consell de Direcció es va reunir en sessió ordinària 
pràcticament cada dimarts, i han tingut lloc 16 reunions extraordinàries per atendre 
essencialment les situacions que s’han generat arran de la pandèmia del coronavirus 
(COVID-19). 

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. 

 Aprovar l’assignació, als efectes electorals, de la docència dels estudis de postgrau 
als departaments de la UIB. 

 Aprovació de la modificació dels acords executius següents: 
o Acord executiu 7719/2006, de 24 de novembre, pel qual s’aprova el Programa 

de foment de la participació en projectes d’investigació. 
 Aprovació de les taules d’adscripció dels títols de tècnic superior de formació 

professional a branques de coneixement a efectes d’admissió a grau. 
 Modificació i compleció del registre de funcionaris habilitats per a la identificació i 

l’autentificació de ciutadans en l’àmbit de la Universitat de les Illes Balears. 
 Aprovació de l’ajornament de la convocatòria d’eleccions de representants del grup 

D) (personal d’administració i serveis) al Claustre. 
 Aprovació de la creació dels laboratoris següents: 

o Laboratori de Pedagogia Hospitalària 
o Laboratori d’Emprenedoria i Innovació Social de la UIB 

 Aprovació de la creació de la Comissió d’Experts en Sortides de Camp de la 
Universitat de les Illes Balears. 

 Aprovació de la integració de la delegada de protecció de dades en el Comitè 
d’Ètica de la Recerca de la Universitat de les Illes Balears. 

 Aprovació de la composició de la Unitat Responsable d’Accessibilitat de la 
Universitat de les Illes Balears. 

 Declaració de dies inhàbils a efectes de còmput de determinats terminis en 
procediments administratius. 

 Convocatòria de places d’alumnes col·laboradors per a l’any acadèmic 2020-21. 
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 Aprovació de la composició de les comissions següents: 
o Comissió d’Experts en Sortides de Camp de la Universitat de les Illes Balears. 
o Comissió de Supervisió de Projectes d’Obres de la Universitat de les Illes 

Balears. 
 Modificació de la composició de les comissions i comitès següents: 

o Comissió d’Experts en Sortides de Camp de la Universitat de les Illes Balears. 
o Comissió Tècnica de Memòria i Reconeixements Democràtics. 

 Aprovació de la modificació de la composició d’una (1) de les comissions 
d’elaboració i disseny de títols de grau o màster universitari. 

 Aprovació del nomenament de vuitanta-vuit (88) investigadors col·laboradors de la 
Universitat de les Illes Balears. 

 Autorització de la reedició de cent-tretze (113) estudis propis de l’any acadèmic 
2019-20. 

 Concessió de trenta-dues (32) llicències per estudis 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. 

 Acceptació de set (7) renúncies a llicències per estudis, a petició de les persones 
interessades. 

 Donar per finalitzades tres (3) llicències per estudis concedides, vista la situació de 
crisi sanitària del moment, a petició de les persones interessades. 

 Convocatòria dels processos electorals següents: 
o Elecció dels representants dels professors a les juntes de facultat o escola. 
o Elecció dels representants dels estudiants a les juntes de facultat o escola. 
o Elecció dels representants del personal d’administració i serveis a les juntes de 

facultat o escola. 
o 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. 

o Elecció dels representants dels estudiants als consells de departament. 
o Elecció dels degans de les facultats de Ciències, Dret, Economia i Empresa, 

Educació, Filosofia i Lletres, Infermeria i Fisioteràpia, Psicologia i Turisme i del 
director de l’Escola Politècnica Superior. 

o Elecció dels directors dels departaments de Biologia, Biologia Fonamental i 
Ciències de la Salut, Ciències Històriques i Teoria de les Arts, Ciències 
Matemàtiques i Informàtica, Dret Privat, Dret Públic, Economia Aplicada, 
Economia de l’Empresa, Filologia Catalana i Lingüística General, Filologia 
Espanyola, Moderna i Clàssica, Filosofia i Treball Social, Física, Geografia, 
Infermeria i Fisioteràpia, Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, 
Pedagogia i Didàctiques Específiques, Psicologia i Química. 

 
 
 


