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Acord del Comitè de Direcció del Centre d’Estudis de Postgrau 
del dia 19 de juliol de 2021, pel qual s’estableix un procediment 
complementari d’exposició pública per a les modificacions 
d’estudis de màster de la Universitat de les Illes Balears. 
 
Reunit el Comitè de Direcció del Centre d’Estudis de Postgrau (CEP) en la seva reunió 
asíncrona del mes de juliol de 2021, es pren l’acord següent en relació amb l’únic punt 
de l’ordre del dia: Aprovació, si escau, del procediment per aprovar les modificacions 
dels plans d’estudis de màster. 
 
Preàmbul 
 
L’Acord normatiu 13866 del dia 23 de febrer de 2021 pel qual s’aprova el Reglament 
d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la 
Universitat de les Illes Balears regula, en el seu article 25, la modificació dels plans 
d’estudis de màster. Els plans d’estudis de màster es poden modificar a sol·licitud del 
consell d’estudis del màster, que crearà en el seu si un grup de treball que serà 
l’encarregat d’elaborar la sol·licitud de modificació del pla d’estudis.  
 
La proposta de modificació del pla d’estudis s’ha de presentar al CEP, que ha 
d’elaborar un informe per poder enviar-la a Consell de Direcció i, posteriorment, si 
aquest òrgan l’aprova, a Consell de Govern. 
 
Acord 
 
S’acorda el procediment previ a l’informe que ha d’elaborar el CEP, que serà el 
següent:  
 
1. Una vegada aprovada la proposta de modificació feta pel grup de treball, el CEP la 
farà arribar a tota la comunitat universitària, que tindrà un termini de deu dies hàbils 
per presentar al·legacions a la proposta davant el CEP. 
 
2. Finalitzat el període d’al·legacions i en vista de les al·legacions presentades, el grup 
de treball, amb l’assessorament del CEP, o bé deixarà la memòria igual, però elaborarà 
una resposta a les al·legacions rebudes, o bé modificarà i aprovarà la modificació del 
pla d’estudis d’acord amb les al·legacions presentades i la remetrà al CEP. 
 
3. La direcció del CEP emetrà un informe al qual adjuntarà tota la documentació i 
proposarà, si escau, l’aprovació de la memòria del pla d’estudis modificat. Aquest 
informe serà elevat al Consell de Direcció. 
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Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que 
corresponguin. 
 
Palma, 22 de juliol de 2021 
 
El director del Centre d’Estudis de Postgrau, 
 
 
 
 
Rubén Santamarta 


