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Memòria acadèmica 2021-2022 

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 l’any acadèmic 2021-22 es va convocar el Consell de Govern en vuit sessions 
ordinàries i una d’extraordinària. 
 
El Consell de Govern, en l’exercici de les seves funcions, ha desplegat una activitat 
reglamentària important, que es pot resumir en els punts següents: 
 
• Aprovar la modificació de plantilla dels departaments de la UIB 
• Aprovar la modificació de plantilla de Campus Digital - illes 
• Aprovar l’oferta d’ocupació pública del personal docent i investigador de la UIB per 

a l’any 2021 
• Ratificar divuit (18) acords marc i vuitanta-vuit (88) convenis, protocols i addendes, 

vuit (8) dels quals són tramitats pel CEP i sis (6), per l’EDUIB 
• Aprovar la reforma de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears 
• Fixar la composició numèrica del col·lectiu estudiantil de les juntes de facultat o 

escola 
• Aprovar diverses modificacions de plantilla dels departaments, Campus Digital - illes, 

del Centre d’Estudis de Postgrau de la Universitat i la corresponent al conveni per al 
grau de Direcció Hotelera 

• Aprovar les 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 

• Aprovar les modificacions de la relació de llocs de treball del personal funcionari i 
laboral d’administració i serveis de la UIB 

• Aprovar el Projecte de Pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 
2022 

• Nomenament de doctor honoris causa de la Universitat 
• Suprimir el Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes 

Balears (CTI@UIB) 
• Aprovar l’adaptació de la planificació acadèmica curricular de la Universitat de les 

Illes Balears a la COVID-19. 
• Nomenar els membres de la Comissió d’Investigació 
• Aprovar la concessió d’ajudes per a estades breus als professors convidats  
• Regular l’accés i admissió als ensenyaments oficials de màster 
• Aprovar el calendari per a l’any acadèmic 2022-23 
• Aprovar el Reglament per a la implantació de l’administració electrònica 
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• Regular la modalitat de teletreball per al personal d’administració i serveis de la 
Universitat de les Illes Balears 

• Aprovar l’oferta d’ocupació pública addicional única i extraordinària en funció de 
l’apartat 2 de l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents 
per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública 

• Modificar l’oferta addicional d’estabilització d’ocupació pública de personal 
d’administració i serveis de la UIB per a l’any 2021 

• Regular l’elaboració del Pla estratègic de la Universitat de les Illes Balears per al 
període 2023-27 

• Aprovar el Pla de mesures antifrau de la Universitat de les Illes Balears 
• Aprovar la modificació dels acords normatius següents: 

o Acord normatiu 12005/2016, de 20 de setembre, pel qual s’aproven els 
procediments de selecció de funcionaris interins i personal laboral temporal i es 
regulen els criteris generals de gestió de borses de treball del PAS de la Universitat 
de les Illes Balears 

o Acord normatiu 12189/2017, de 20 de febrer, pel qual es regula l’accés i admissió 
als ensenyaments oficials de grau 

o Aprovar el procediment d’actuació en matèria d’assetjament laboral 
o Acord normatiu 11551/2015, de 29 d’octubre, pel qual es regula la gestió dels 

recursos generats procedents d’accions de recerca i innovació amb finançament 
extern 

o Acord normatiu 8879/2008, de 19 de desembre, pel qual s’aprova el document 
que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la Universitat de les 
Illes Balears 

 


