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Memòria acadèmica 2021-2022 

Consell de Direcció 
 
El Consell de Direcció, presidit pel Rector i integrat pels vicerectors, la Secretària General 
i la Gerenta, 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 2021-22, el Consell de Direcció es reuní en sessió ordinària 
pràcticament cada dimecres i féu quatre reunions extraordinàries per atendre qüestions 
especialment urgents.  
 
Les activitats més rellevants dutes a terme pel Consell de Direcció en el marc de les 
seves competències són: 
• Aprovar la delegació de signatura de determinats actes de gestió pressupostària 
• Aprovar la creació de la Unitat de Gestió dels Estudis de Grau (UGEG) 
• Aprovar la creació de la Unitat de Gestió dels Estudis de Postgrau (UGEP) 
• Aprovar la creació de la unitat d’innovació Laboratori Interdisciplinari per a la 

Innovació Agrària (LIA) 
• Convocar els processos electorals següents:  

o Eleccions parcials de representants del grup c) (estudiants) al Claustre de la 
Universitat 

o Eleccions parcials de representants dels estudiants per estudis al Consell 
d’Estudiants de la Universitat 

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

• Convocar eleccions per triar alguns dels òrgans col·legiats de la Universitat que 
determina l’article 6.2 de la normativa electoral 

• Aprovar la creació de la unitat d’innovació Laboratori de Conducta i Tecnologia - 
Behaviour And Technology LABoratory (BATLAB) 

• Aprovar la modificació dels acords executius següents: 
o Acord executiu 14086/2021, de 17 de juny, pel qual s’aprova el Programa de 

foment de la participació en projectes d’investigació. 
o Acord executiu 8920/2009, de 13 de gener, pel qual es crea la Comissió de 

Qualitat de la Universitat de les Illes Balears 
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 9166/2009, de 14 de juliol, pel qual es modifica la comissió 

d’inversions de la UIB 
o Acord executiu 14388/2022, de 23 de febrer, pel qual es constitueix el gabinet 

de crisi de la Universitat de les Illes Balears 
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o Acord executiu 10701/2013, de 8 de juliol, pel qual es crea la Comissió de 
Relacions Internacionals de la UIB 

• Aprovar la creació de la Unitat d’Innovació Tecnològica en Ciberseguretat 
(UNITCIB) 

• Aprovar la creació de la unitat d’innovació Data Analytics@IFISC¬_UIB 
• Aprovar la tramitació de documents comptables 
• Aprovar l’estructuració de l’àrea de tecnologies de la informació i la comunicació 

(TIC) de la Universitat de les Illes Balears 
• Aprovar la nova pròrroga de l’autorització excepcional d’ajuts per a actes científics 

en modalitat no presencial, aprovada per l’Acord executiu 13597/2020, de 30 de 
juny 

• Aprovar la constitució del gabinet de crisi de la Universitat de les Illes Balears 
• Aprovar la creació de l’Oficina de Planificació Estratègica de la Universitat de les Illes 

Balears 
• Aprovar l’establiment de la jornada laboral anual estàndard del personal de la 

Universitat de les Illes Balears 
• Aprovar la creació de la Unitat d’Innovació en Videojocs i Intel·ligència Artificial 

(UVJIA) 
• Aprovar la creació i regulació del registre de funcionaris habilitats per identificar i 

autenticar ciutadans i per fer còpies autèntiques en l’àmbit de la Universitat de les 
Illes Balears 

• Aprovar l’autorització de l’ampliació de les despeses per allotjament 
• Convocar places d’alumnes col·laboradors per a l’any acadèmic 2022-23 
• Aprovar la creació de l’Oficina de Projectes Europeus (OPE) 
• Aprovar la celebració de les cerimònies de graduació dels estudis de grau de la 

Universitat de les Illes Balears 
• Declarar dies inhàbils a efectes del còmput de determinats terminis en 

procediments administratius 
• Aprovar la modificació de la composició del gabinet de crisi 
• Aprovar el nomenament de quaranta-cinc (45) investigadors col·laboradors de la 

Universitat de les Illes Balears 
• Autoritzar la reedició de seixanta-dos (62) estudis propis de l’any acadèmic 2021-

22. 
• Concedir vint-i-tres (23) llicències per a estudis d’una durada inferior a tres mesos 

per fer activitats docents o d’investigació en centres acadèmics nacionals i 
estrangers, amb l’informe previ dels departaments corresponents 

• Modificar la composició de la Mesa permanent de contractació dels procediments 
obert simplificat, obert simplificat sumari i negociat sense publicitat 

• Crear la comissió que elabori una proposta de normes de convivència a la 
Universitat de les Illes Balears 



3 

 
 

 
secretariageneral.uib.cat 

 

• Crear i regular la Comissió per a la Transició Energètica de la Universitat de les Illes 
Balears 

• Aprovar la creació de l’Àrea d’Investigació. 


