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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL DE GOVERN
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Acord del Consell de Govern de 24 de juliol de 2015 pel qual l’Acord del Consell de Govern de 6 de
març de 2015 pel qual s’autoritza la Universitat de les Illes Balears a crear l’Institut de Recerca i
Innovació en Educació (IRIE) com a institut de recerca propi de la UIB s’entén referit a l’Institut de
Recerca i Innovació Educativa, atès el canvi de denominació d’aquest organisme aprovat pel Consell
de Govern de la UIB

La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en l’article 30.44 estableix que la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la competència exclusiva en matèria de recerca, innovació i desenvolupament científic i tècnic,
sens perjudici del que disposa l’article 149.1 de la Constitució; així mateix, en l’article 36.4 estableix que, en matèria d’ensenyament
universitari, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té competència exclusiva en la programació i la coordinació del sistema universitari i
en el finançament propi de les universitats, sens perjudici de l’autonomia universitària.
La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, en l’apartat 1 de l’article 10
estableix que els instituts universitaris de recerca són centres dedicats a la recerca científica i tècnica o a la creació artística. Poden organitzar
i desenvolupar programes d’estudis de doctorat i de postgrau segons els procediments prevists en els estatuts i proporcionar assessorament
tècnic en l’àmbit de les seves competències.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/113/926928

D’acord amb l’apartat 3 del mateix article 10, aquests instituts s’han de crear i suprimir segons el que disposa l’article 8.2 de la mateixa Llei
orgànica d’universitats, és a dir, per acord de la comunitat autònoma, per iniciativa pròpia amb l’acord del consell de govern de la universitat
o bé per iniciativa de la universitat mitjançant una proposta del consell de govern; en ambdós casos, s’ha de disposar de l’informe previ
favorable del consell social de la universitat.
El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears, en la sessió ordinària del dia 19 de setembre de 2014, va aprovar la proposta de
creació de l’Institut de Recerca i Innovació en Educació (IRIE) i va acordar trametre-la al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears.
El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, en la sessió ordinària del dia 18 de desembre de 2014, va acordar ratificar l’informe
favorable de la Comissió Permanent per a la creació de l’IRIE.
L’Institut de Recerca i Innovació en Educació s’ha concebut com un institut dedicat a la recerca científica i a la innovació en els camps de
l’educació i la formació. Ha de prestar, a tots els grups que hi estiguin adscrits, serveis de suport a la recerca i a la innovació, i també ha de
dur a terme activitats formatives dels cicles universitaris segon i tercer, cursos de postgrau i de doctorat, i cursos de formació de curta durada
en aquests mateixos àmbits. Un dels objectius principals de l’IRIE és la transferència del coneixement derivat de la recerca per contribuir a
millorar l’educació.
El 13 de gener de 2015, el vicerector d’Investigació i Postgrau va emetre un informe econòmic segons el qual la creació de l’IRIE no
suposaria cap despesa afegida als pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, perquè l’Institut es nodriria dels recursos
humans i econòmics ja existents.
El dia 6 de març de 2015, el Consell de Govern va acordar autoritzar la Universitat de les Illes Balears a crear l’Institut de Recerca i
Innovació en Educació (IRIE) com a institut de recerca propi de la UIB (BOIB núm. 33, de 7 de març).
El dia 20 de maig de 2015, el secretari general de la Universitat de les Illes Balears va expedir un certificat de l’Acord del Consell de Govern
de la UIB pel qual s’aprova el canvi de denominació de l’IRIE, que passa a ser Institut de Recerca i Innovació Educativa.
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller d’Educació i Universitat, en la sessió del dia 24 de juliol de 2015 adoptà, entre
d’altres, l’Acord següent:
“Primer. Entendre referit a l’Institut de Recerca i Innovació Educativa l’Acord del Consell de Govern de 6 de març de 2015 pel qual
s’autoritza la Universitat de les Illes Balears a crear l’Institut de Recerca i Innovació en Educació (IRIE) com a institut de recerca propi de la
UIB.
Segon. Comunicar aquest Acord a la Conferència General de Política Universitària, en compliment de l’article 10 de la Llei orgànica 6/2001,
de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.
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Tercer. Notificar aquest Acord a la Universitat de les Illes Balears.
Quart. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Palma, 24 de juliol de 2015

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/113/926928

El secretari del Consell de Govern
Marc Pons i Pons
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