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FULL OFICIAL
Universitat de les

Illes Balears Any XXIII Núm. 288 divendres, 16 de novembre de 2007

Any Núm. Acord Cercar ?

DISPOSICIONS GENERALS

Consell de Govern

8193 ACORD NORMATIU del dia 6 de novembre de 2007 pel qual s’aprova la
normativa d’alumnes col·laboradors de tecnologia de la Universitat de les Illes
Balears.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de les
atribucions que li confereix l’article 138 dels Estatuts i a proposta del Consell de
Direcció, ha aprovat la normativa d’alumnat col·laborador de tecnologia de la
Universitat de les Illes Balears.

Article 1

L’alumnat col·laborador de tecnologia desenvoluparà la seva tasca en tecnologies
de la informació, de les comunicacions i/o dels mitjans audiovisuals rebent la
necessària formació complementària i un ajut econòmic. Poden optar a aquestes
places tots els alumnes inclosos a la borsa d’alumnat col·laborador de tecnologia
de la UIB.

Article 2

La funció dels alumnes col·laboradors de tecnologia és específica de cada plaça i
se n’informarà oportunament l’alumnat seleccionat. Les places seran
principalment destinades a les aules d’informàtica, el Centre de Tecnologies de la
Informació i el Servei de Recursos Audiovisuals. En tot cas, qualsevol servei de
la UIB pot tutelar aquest tipus d’alumnat col·laborador. Tots els serveis que es
prestin a tutelar aquests alumnes col·laboradors han d'adreçar la sol·licitud al
delegat de la Rectora per a les noves tecnologies. La sol·licitud l'ha de presentar
el director o responsable del servei respecte del qual es demana l'alumne
col·laborador com a tutor seu. Els impresos de sol·licitud estaran disponibles a la
pàgina web de la UIB.

Article 3

Per a qualsevol sol·licitud d'alumne col·laborador de tecnologia, la persona que
faci la petició ha d'especificar:
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a) El nombre d'alumnes que pot tutelar.
b) El torn de col·laboració.
c) Les tasques que han de fer els alumnes col·laboradors.
d) L'interès d'aquestes tasques per a la formació de l'estudiant.
e) El nom del responsable que tutelarà la col·laboració de l'estudiant.
f) Els criteris de selecció específics del laboratori o servei (requisits i mèrits).

Article 4

L’horari habitual de col·laboració serà de dilluns a divendres de 9 a 14 hores
(torn de matí) o de 16 a 21 hores (torn d’horabaixa). Aquest horari està subjecte a
canvis per adaptar-se a les necessitats de cada servei o laboratori. La
col·laboració de l'alumne s’ha de fer necessàriament dins el període que cobreix
l’any acadèmic (de l’1 d’octubre al 30 de setembre).

Article 5

Una comissió seleccionarà, dins les disponibilitats pressupostàries, les places que
combinin més bé l'interès dels alumnes col·laboradors i el benefici general de la
Universitat.

Aquesta comissió, serà formada pel delegat de la Rectora per a les noves
tecnologies i el responsable o els responsables del servei o dels serveis que
requereixin els col·laboradors. La selecció es farà d'acord amb els criteris
següents, i amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat: 

a) Expedient acadèmic personal.
b) Eventual experiència com a alumne col·laborador tecnològic en cursos
anteriors.
c) Coneixements tècnics d'informàtica i/o comunicacions i/o mitjans audiovisuals,
a part d’altres requisits específics.
d) Es poden tenir en compte altres mèrits.

Si les sol·licituds excedeixen les disponibilitats pressupostàries, la comissió
seleccionadora haurà de fer una priorització de totes les sol·licituds atenent el
criteri de dotar les places que combinin més bé l’interès dels alumnes
col·laboradors, dels tutors i el benefici general de la Universitat.

Article 6

L’activitat dels alumnes col·laboradors s’adscriurà a les aules d’informàtica, al
Centre de Tecnologies de la Informació, al Servei de Recursos Audiovisuals i/o a
un servei o laboratori, de tal manera que serà tutelada pels responsables dels
respectius destins. Aquests responsables vetllaran pel compliment de les funcions
que els han estat encomanades, sens perjudici de la seva condició d’alumnes.

D’altra banda, els alumnes romanen obligats a complir l’horari, les normes i la
disciplina de la Universitat de les Illes Balears, on realitzen llur formació.

Article 7
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El fet de ser seleccionat com a alumne col·laborador dóna dret a percebre l’ajut
que s’especifiqui a la plaça assignada. La quantia d’aquest ajut i el nombre de
places disponibles es fixarà cada curs acadèmic.

Per rebre l'ajut a l'estudi que s'especifica a cada plaça, l'alumne col·laborador ha
de presentar a la delegació de la Rectora per a les noves tecnologies, que
s’encarregarà del tràmits administratius del pagament, la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI.
b) Dades bancàries del compte corrent o llibreta d'estalvi en què s'ha de fer el
pagament.

Article 8

En acabar-se la col·laboració i amb l'informe previ favorable del tutor, l'alumne
rebrà un certificat de la seva condició d'alumne col·laborador, que constarà,
igualment, al seu expedient acadèmic.

Article 9

En cas d’acabament voluntari de la col·laboració per part de l’alumne, rebrà la
part proporcional de l’ajut que li correspongui segons el temps de col·laboració i
sempre amb l’informe favorable del tutor. Un informe desfavorable del tutor
significa perdre automàticament la plaça d’alumne col·laborador de tecnologia.

En cas de produir-se una plaça vacant d'alumne col·laborador de tecnologia, es
procedirà a la substitució automàtica per l'alumne de la borsa que s'adapti més bé
al perfil de la plaça vacant, tot seguint el procediment esmentat a l’article 5. Les
dades del nou alumne col·laborador es comunicaran oportunament a la delegació
de la Rectora per a les noves tecnologies.

El fet de gaudir d'una plaça d'alumne col·laborador de tecnologia és incompatible
amb una plaça del mateix tipus, i no es pot compatibilitzar amb una plaça
d’alumne col·laborador de tipus A o B.

Article 10

Anualment el Consell de Direcció fixarà la quantitat total dedicada a aquest
programa de col·laboració.

Disposició derogatòria

Aquesta normativa substitueix l’Acord normatiu 4649/1999, de 23 de setembre
(FOU núm. 168, de 15 d’octubre de 1999).

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que
corresponguin.

Palma, 6 de novembre de 2007
La Rectora, Montserrat Casas


