ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE L’IRIE DE 10 DE SETEMBRE DE
2015
Lloc: Aula de graus (edifici Guillem Cifre de Colonya)
Hora: 10 h
Hi assisteixen: Miquel Oliver (director), Concepció Gotzens, Daniel Adrover, Jaume
Sureda, Joan Jordi Muntaner, Jesús Salinas, Bernat Sureda, Carmen Orte, Maria Juan,
Josep Vidal i Francisca Comas (actua com a secretària)
Excusen la seva absència: Pere Palou, Sebastià Serra, Esther García

El Dr. Miquel Oliver obre la reunió fent constar en acta l’enhorabona al Dr. Martí
March, membre de l’IRIE, pel seu nomenament com a nou Conseller d’Educació i
Universitat, i al Dr. Juan José Montaño, que no és membre de l’IRIE però que hi va
jugar un paper fonamental, aleshores com a vicerector, en els inicis de la seva creació,
pel seu nomenament com a nou Director General de Política Universitària i Educació
Superior.
Abans d’entrar en els punts de l’ordre del dia, el Dr. Miquel Oliver informa que el
calendari establert en un principi per a la constitució dels òrgans de l’IRIE i el
nomenament de nou director es veurà modificat, i s'allargarà un poc més del previst
perquè des del rectorat l'han informat que el reglament de l’IRIE ha de ser aprovat no
només pel Consell Rector, sinó també pel Consell de Govern. Això farà que el procés en
general s’endarrereixi uns mesos, tot i que s’intentarà que el tema passi pel Consell de
Govern previst a finals del mes d’octubre.
Aquesta informació provoca l’alteració de l’ordre del dia previst en aquesta reunió. Es
mantenen els punts 1, 2, 5 i 6, i se suprimeixen els punts 3 i 4.
Punts a tractar:
1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior
S’aprova l’acta.

2. Aprovació del reglament de l’IRIE
S’han de valorar i aprovar o no un total de 14 esmenes, totes elles presentades pel Dr.
Bernat Sureda.
Abans s’informa d’alguns canvis i correccions en el reglament fets pel Sr. Jeroni
Reynés (assessor jurídic de la UIB). En general els canvis fets simplifiquen la redacció
i eviten redundàncies, però no en canvien substancialment el contingut. Destaca:

-

-

Sobre el domicili de l’IRIE, al reglament s’especificava que és a l’edifici de Sa
Riera, i si no és possible, a espais semblants dins l’edifici dels Instituts de
Recerca del campus. Ara no s’especifica un espai alternatiu concret, i ho deixa
en un espai semblant, al campus.
Canvia el punt en què es deia que el Consell Rector aprovaria el reglament de
l’Institut, i s’afegeix que l’aprovarà “de forma inicial”.
On es deia que per al nomenament de director es presentarà una terna, ara diu
“fins a una terna”, per no obligar a presentar sempre tres candidatures.

Quant a les esmenes, es revisen d’una en una. Es convida el Dr. Sureda a explicarles i es discuteixen, fins que s'arriba a les determinacions següents:
-

Esmena 1. Pàg.1, línies 11-16. L’esmena no s’accepta però sí hi ha acord que el
paràgraf no queda prou clar. Per això s’acorda suprimir la paraula necessària
després de la millora educativa. El paràgraf quedarà de la manera següent:
Si s’entén la recerca com un dels motors fonamentals de la millora educativa,
necessària per arribar a l’excel·lència dels processos de recerca bàsica i
aplicada a la nostra comunitat, és necessària la col·laboració de tots els agents
socials implicats, atès que cap institució o col·lectiu pot fer front a la globalitat
de manera aïllada o descontextualitzada.

-

Esmena 2. Línies 160-164. S’accepta l’esmena amb modificacions. El text
inicial queda substituït per:
Impulsar i coordinar la recerca educativa bàsica i aplicada, especialment la
relacionada amb les necessitats i els problemes del sistema educatiu i formatiu,
amb la finalitat de millorar el seu coneixement i la qualitat de la pràctica als
centres i a la resta d’entitats i institucions que desenvolupen funcions educatives
i formatives

-

Esmena 3. Línies 165-167. S’accepta l’esmena. El text inicial queda substituït
per:
Reconèixer i difondre, en l’àmbit de la comunitat científica, del sistema educatiu
i en tots els sectors relacionats amb l’educació i la formació (tant formal com
no formal), la tasca investigadora dels grups de recerca educativa de l’Institut.

-

Esmena 4. Línies 180-183. S’accepta l’esmena. El text inicial queda substituït
per:
Participar en activitats que portin a l’obtenció de títols propis de la UIB i del
grau de doctor, així com en activitats de formació contínua relacionades amb
les àrees de recerca pròpies de l’Institut dirigides als professionals de
l’educació

-

Esmena 5. Es retira l’esmena.

-

Esmena 6. Es retira l’esmena.

-

Esmena 7. Es retira l’esmena.

-

Esmena 8. Línies 345-348. S’accepta l’esmena, però s’hi afegeix la paraula
membres entre investigadors i de l’institut. El text inicial queda substituït per:
L’Institut comptarà amb la figura d’un subdirector, que serà nomenat pel
Rector a proposta del director, i aprovat pel Consell Rector, entre els
investigadors membres de l’Institut.

-

Esmena 9. Línia 354. Se suprimeix el text següent:
Representar els grups associats en el Consell de l’Institut

-

Esmena 10. Es retira l’esmena.

-

Esmena 11. Línia 407-410. S’accepta l’esmena. El text inicial se substitueix per:
El caràcter pluridisciplinari de l’Institut ha de permetre la participació
d’investigadors de la UIB, de les escoles adscrites i de la CEU, dels centres
educatius i ha d’incloure també la recerca en els camps de la formació a
l’empresa, la formació ocupacional i la formació en el tercer sector.

-

Esmena 12. Línies 416-421. S’accepta l’esmena amb modificacions. Es decideix
no suprimir el text original, i afegir-hi:
L’Institut disposarà, endemés, de les unitats de suport als grups de recerca que
es considerin necessàries.

-

Esmena 13. Línies 436-437. S’accepta l’esmena, però se suprimeix la paraula
"participants" a l'apartat b). El text inicial se substitueix per:
b- Personal de suport científic adscrit a l’IRIE des de les institucions, adscrit als
grups de recerca que el formen, o contractat per complir aquestes funcions.
d- Personal becari i contractat adscrit a l’IRIE o als grups de recerca que el
formen per desenvolupar projectes de recerca.

-

Esmena 14. Línies 286-288. S’accepta l’esmena. El text inicial se substitueix
per:
4. El Consell de l’Institut s’ha de reunir, com a mínim, semestralment, i de
manera extraordinària, a instàncies del director de l’Institut o quan ho demani
la meitat més un dels seus membres.

Un cop revisades les esmenes, amb els canvis acordats, es passa a votar l’aprovació
del reglament. Amb sis vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció, s’aprova el
reglament.

5/ Informacions diverses
Ja s’han avançat, a l’inici de la reunió, les informacions del rectorat que afecten el
calendari previst en el procés de constituir els òrgans de l’IRIE i nomenar-ne nou
director.
S’informa que el conveni amb la Conselleria ja ha deixat de tenir vigència, per la qual
cosa s’ha de renovar. El Dr. Miquel Oliver explica que ja ha parlat amb el Director
General de Política Universitària i Ensenyament Superior sobre aquest tema i que el
procés va pel bon camí. No sembla que hi hagi d’haver problemes.

6/ Precs i preguntes
No hi ha precs ni preguntes, per la qual cosa a les 11 hores es dona per acabada la
reunió.

Palma, 10 de setembre de 2015

