Aspectes de caràcter general
El personal d’administració i serveis. La feina del personal d’administració i serveis és clau
en el funcionament de la Universitat. Per això la Gerència fa un esforç per dur a terme accions
per al col·lectiu de PAS que redundin en una millora de l’organització i de la gestió. En
aquest sentit, es pot destacar:
1) Després de quatre anys de retallades, s’ha fet un petit increment en els pressuposts del PAS
de 2014 i 2015 que ens ha permès continuar i acabar l’homologació de retribucions de places
segons el compromís de 2008, procés que havia quedat aturat per la crisi. S’han posat en
marxa noves iniciatives, com pot ser la definició de la carrera professional i la promoció
interna, que esperam que pal·liaran els efectes negatius d’aquests anys.
2) També en l’àmbit de la gestió s’han dut a terme accions de millora en l’organització
administrativa:
— Creació del nou Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica (SAGA), unitat que ha permès
reforçar la coordinació entre la Comissió Acadèmica i els serveis i secretaries que treballen
en la gestió acadèmica de la Universitat.
— S’ha creat l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR) com una unitat separada del Rectorat
on es reforçarà el suport als investigadors, conjugant l’assessorament en la sol·licitud de
projectes i la gestió econòmica corresponent.
— S’ha realitzat un estudi específic sobre l’organització administrativa de l’edifici Sa
Riera amb la idea d’ajustar la plantilla a les necessitats reals, cosa que ha permès fer una
redistribució d’efectius cap a altres serveis deficitaris.
— S’han creat els serveis administratius de l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, on
s’han redistribuït efectius provinents d’altres unitats per donar un servei de suport integral
als estudis de postgrau (màster i doctorat).
— S’ha creat el Servei de Relacions Internacionals (SRI) com una unitat amb entitat pròpia
separada del Rectorat.
— S’han dut a terme millores puntuals als serveis més deficitaris, i així podem destacar la
dotació d’alguna nova plaça de suport a laboratoris (EPS), al CEP, a l’edifici dels Serveis
Cientificotècnics i instituts universitaris de recerca, a l’Oficina Web, al CTI i a Campus
Extens, entre altres.
3) S’ha potenciat i millorat l’oferta formativa del PAS, enfocada per àrees de gestió,
impulsant les àrees on es detecten més necessitats (novetats legislatives, idiomes, gestió
econòmica, etc.).
En línia amb aquest foment de la formació, la Gerència i la Comissió de representants del
PAS han arribat a un acord per establir un permís de formació dins la jornada laboral, amb
l’objectiu de millorar la capacitació i l’actualització de coneixements del PAS i la gestió i la
motivació dels recursos humans.
4) S’ha dut a terme un concurs de trasllat del PAS que ha possibilitat la mobilitat i la
promoció del PAS amb expectatives i possibilitats de millorar i ha permès estabilitzar el
personal a les places que fins ara estaven cobertes en comissió de serveis.
Pel que fa al marc econòmic, cal destacar els aspectes següents:
1) Pressupost 2015: s’ha aconseguit una petita millora en el finançament que continua la
tendència positiva amb l’increment de 650.000 euros en les partides de transferència

nominativa de capital i d’1.902.934,90 euros (incloses aportacions per als nous estudis de
doble titulació ADE-Dret i de grau de Turisme de Menorca) en la nominativa corrent.
Aquesta millora situa la transferència per estudiant en 4.084 euros (molt enfora de la mitjana
espanyola,
de
5.090
euros,
del
curs
2012-13)
(http://www.uib.cat/digitalAssets/310/310390_1.pdf).
2) La CAIB durant aquest any ha anat pagant puntualment la nominativa, a la qual ha afegit el
pagament mensual d’una part del deute antic (entre 300.000 i 500.000 euros), cosa que ha
permès millorar el termini de pagament als proveïdors.
S’han fet gestions perquè la UIB pugui participar, per primera vegada, en el programa
operatiu de les Balears de fons FEDER per al període 2014-2020. S’hi han presentat diversos
projectes vinculats a temes de recerca, transferència, administració electrònica, equipament de
videoconferència, infraestructures (edifici de Ciències de la Salut i biblioteca central), entre
d’altres. En aquest moment en el programa operatiu 2014-2020, en fase d’aprovació de la UE,
hi figura per primera vegada la UIB com a beneficiària de fons europeus de les Balears.
S’ha dut a terme el pagament del 25 per cent de la paga extraordinària de desembre de 2012 a
tot el PDI i PAS.
Amb l’objectiu de millorar el termini de pagament als proveïdors que, d’acord amb la
legislació vigent, mensualment publicam al portal de transparència de la Universitat (hauria
de ser de 30 dies), la CAIB aquest any 2015 ens ha fet un pagament extraordinari de 5 milions
d’euros del deute antic que encara hi havia pendent.
Hem continuat fent accions per ser més eficients i reduir despesa corrent: en aquest sentit cal
destacar que s’ha fet un nou contracte de telefonia que s’ha adjudicat a Vodafone que
permetrà estalviar un percentatge significatiu, i que està en procés un nou concurs per a la
contractació del subministrament d’energia elèctrica que esperam que ens permetrà generar
estalvi en aquest concepte.
Pel que fa a projectes d’infraestructura, s’ha aconseguit part del finançament per a la
construcció del nou edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, concedit per la convocatòria
d’INNOCAMPUS en el marc del Campus d’Excel·lència Internacional mitjançant una
operació d’endeutament. En aquest sentit, cal destacar les accions següents:
a) Quant al conveni de fons estatutaris signat el 22 de març de 2011, per un import de 2,5
milions d’euros, destinat a la construcció d’un Laboratori Universitat-Empresa, del qual no
s’havien iniciat les obres i el termini d’execució del qual acabava el 31 de desembre de 2013,
s’ha aconseguit que el Ministeri d’Economia i Competitivitat (MINECO) i la CAIB acceptin
una pròrroga i un canvi d’objecte, amb noves actuacions proposades per la UIB, que són:
— Cofinançament de l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda: 1.373.735 euros.
— Cofinançament de la millora de la xarxa de comunicacions: 1.126.265 euros.
b) La UIB l’any 2013 va demanar cofinançament per a aquest nou edifici al MINECO a través
de la Subdirecció de Fons Europeus per a la Investigació (Infraestructures FEDER), i s’ha
aconseguit cofinançament FEDER (PO 2007-2013) per un import d’1.126.265 euros.

