Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB)
La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) es va constituir el 29
d’abril de 1996. En data 11 de desembre de 2009 es va produir una modificació
estatutària per la qual és reconeguda com a mitjà propi instrumental de la Universitat de
les Illes Balears.
L’any 2014 la FUEIB va ser fusionada amb la Fundació General de la Universitat de les
Illes Balears (FuGUIB) per absorció de la FuGUIB per la FUEIB. La FuGUIB va ser
creada l’any 1999 i com a conseqüència de la fusió va ser extingida l’any 2014.
A la FUEIB durant el curs 2014-15 hi han fet feina una mitjana de 63 treballadors
equivalents a temps complet, dels quals el 69% són dones. La FUEIB va tancar
l’exercici econòmic 2014 amb uns ingressos d’uns 5,9 milions d’euros, un resultat
comptable de -185.991,06 euros i unes inversions totals d’uns 90 milers d’euros.
a. Residència d’Estudiants de la UIB
La Residència d’Estudiants ha tingut durant el curs 2014-15 una ocupació del 75% a les
97 habitacions individuals, que han estat ocupades per estudiants de la Universitat. Les
habitacions dobles han estat ocupades per hostes visitants i convidats per la UIB en un
49%.
Les habitacions dobles i les individuals han rebut visites d’estudiants dels programes
d’intercanvi signats per la UIB, a més d’estades de professors visitants (nacionals i
estrangers) i convidats de la UIB. Aquest curs, per primera vegada, s’han allotjat un grup
de 20 estudiants brasilers durant tres mesos pel conveni signat entre la UIB, la
Fundación Universia i el Govern del Brasil.
A l’estiu de 2015 la Residència ha rebut, entre altres, estudiants del Demolab
(patrocinats per la Residència), visites del programa d’intercanvi de vacances del PAS,
un grup nombrós d’estudiants d’anglès i esports procedents de tot l’Estat espanyol
(Forenex), quatre grups d’estudiants franceses, un grup d’estudiants d’intercanvi
provinents de la Universitat de Ningbo (Xina), estudiants d’un curs de català intensiu per
a un programa de mobilitat del Servei Lingüístic, professors doctorands estrangers,
assistents al congrés ERE2015 del Departament de Física de la UIB i un grup nombrós
de la Universitat Oberta per a Majors.
Les principals millores en les infraestructures i els serveis de la Residència durant el curs
2014-15 han estat les següents: nova instal·lació contra incendis a tot l’edifici,
modernització de les antenes del servei de Wi-Fi, reposició de roba de bany i llit,
patrocini de la participació dels residents en les lligues esportives de la UIB, oferta de les
beques d’allotjament del Govern balear i patrocini d’activitats culturals i esportives per
als residents.

b. Instal·lacions esportives. CampusEsport
Aquesta temporada s’ha treballat principalment en la reducció de despesa calòrica i
elèctrica. També s’ha realitzat una important millora de les infraestructures esportives.
Aquesta inversió s’ha materialitzat principalment en les accions següents:
Inversions
— Instal·lació de llums d’inducció al recinte de la piscina.
— Canvi d’acumuladors d’aigua de les instal·lacions.
— Instal·lació d’una bomba de calor per disminuir al màxim el consum de gasoil.
Dades operatives
— Entre octubre de 2014 i juny de 2015 el nombre de socis oscil·la entre 4.400 i 5.500, i
el nombre de cursetistes oscil·la entre 800 i 900.
— Entre octubre de 2014 i juny de 2015 s’han produït més de 205.000 accessos de socis
a les instal·lacions.
c. Departament d’OTRI i Projectes FUEIB
A inicis de 2014 es fusionaven l’OTRI i el Departament de Projectes de la FUEIB, per
tal de millorar la gestió dels diferents programes i crear sinergies en matèria de
transferència i d’emprenedoria universitària.
L’OTRI ha seguit desenvolupant programes i accions de transferència del coneixement i
de creació d’empreses des de l’àmbit de la UIB. En concret, s’ha realitzat la 9a edició
del Programa de Gestió de la Innovació Empresarial (Promotors Tecnològics), s’ha
prestat servei al punt d’assessorament en projectes de R+D+I, s’han dut a terme accions
de gestió de la propietat industrial i intel·lectual de la UIB (acords de cotitularitat,
patents), la gestió de contractes Universitat-empreses (art. 83 de la LOU) i convenis
públics i privats, i l’organització de jornades i fòrums de foment de la innovació i
transferència per a investigadors (CDTI, COST).
D’altra banda, s’ha activat el Club d’Emprenedors de la UIB (juntament amb una nova
edició dels premis a l’emprenedoria universitària), s’ha gestionat la participació per
primera vegada de la UIB en el programa Yuzz per a joves emprenedors, juntament amb
PalmaActiva, el programa propi Pont per Emprendre (SEED START). S’han organitzat
tres tallers formatius sobre innovació social, així com avaluacions i assessorament per a
la creació de noves empreses derivades, i per a la consolidació de les existents. Algunes
d’aquestes activitats s’han dut a terme a l’empara de les càtedres UIB amb el Govern de
les Illes Balears (Càtedra Empresa) i amb el Banc Santander (Càtedra d’Innovació i
Transferència del Coneixement).

L’àrea de Projectes s'encarrega de la gestió, coordinació i realització de projectes, tant
nacionals com internacionals, en els àmbits de la formació, de la inserció laboral de
postgraduats i de la innovació en les empreses, en estreta col·laboració amb els grups de
recerca de la UIB.
La FUEIB ha participat en sis projectes amb finançament de la Unió Europea en el
període 2014-15, amb socis públics i privats de tot Europa: dins Lifelong Learning:
Ed2.0Work, TRAINVET4JOBS, ACROJUMP; dins el programa MED: MED MAIN;
dins TEMPUS VI: SEMSEM. A més, s’ha iniciat la participació en el projecte europeu
B2EN, dins l’Enterprise Europe Network (EEN, programa COSME), per al període
2015-20, amb l’objectiu de facilitar la transferència de resultats de recerca de la UIB a
tot Europa.
d. Departament de Formació i Congressos
El Departament de Formació i Congressos de la FUEIB és l’encarregat de gestionar, per
una banda, els estudis propis i de formació continuada de la UIB, suport al disseny de
propostes, acompanyament en el procediment d’aprovació, difusió, gestió administrativa
de matriculació, suport a la direcció dels cursos, atenció al professorat (actualment tenim
contacte amb més de 900 docents per any acadèmic), reserva dels espais adients per a la
docència, tant físics com virtuals, gestió de la documentació acadèmica de materials i
registre de qualificacions i tramitació de titulacions i tota la gestió necessària per tal que
el curs sigui viable.
Cursos d’actualització universitària
Experts universitaris
Especialistes universitaris
Màsters
Diplomes universitaris
Altres cursos
Total

Cursos
12
25
7
9
12
35
100

Hores
600
3.125
1.750
4.500
1.000
3.000
13.975

Alumnes
46
1.010
43
221
358
222
1.900

UIBCongrés, en col·laboració amb el Vicerectorat d’Investigació, ofereix un servei de
suport en l’organització de congressos i esdeveniments acadèmics i científics. Aquest
servei està destinat a donar suport logístic i organitzatiu als responsables de
l’organització de congressos, trobades, seminaris i jornades que es desenvolupin en el
marc de la Universitat.
Per donar un millor servei als responsables acadèmics i científics dels esdeveniments, la
FuGUIB dissenyà les característiques d'una aplicació informàtica amb el format de

portal web, per oferir un servei integral a la gestió dels congressos i altres esdeveniments
que s'organitzin: <www.uibcongres.org>.
Durant el curs 2014-15, UIBCongrés ha donat suport als esdeveniments següents, per
ordre cronològic:
Esdeveniment
5a Jornadas de la Red de Catálisis
Asimétrica - Red CASI
V Congreso Nacional de Biobancos
TRANSBIO
SUDOE
Promoting
innovation through the creation of publicprivate partnerships in research and
education across the South-West European
region
Cross-Border
Doctorials
2014.
Job Opportunities for PhD Graduates
III Congrés Català de Filosofia. Passat i
present

Data

Assistents

Del 2 al 3 d’octubre de 2014

35

Del 12 al 14 de novembre de 2014

144

Del 18 al 20 de novembre de 2014

43

Del 8 al 12 de desembre de 2014

21

Del 21 al 23 de gener de 2015

96

54 Reunión Científica de la Sociedad
Del 14 al 17 d’abril de 2015
Española para el Estudio de Pastos (SEEP)

60

11th IEEE World Conference on Factory
Del 27 al 29 de maig de 2015
Communication Systems (WFCS 2015)

55

Congreso sobre Violencia de Género:
Del 28 al 29 de maig de 2015
Retos de Futuro
ISIH
6th
International
Conference
Challenging Health Inequity: A Call to Del 10 al 12 de juny de 2015
Action
XIV Congreso de Metodología de las
Del 22 al 24 de juliol de 2015
Ciencias Sociales y de la Salud
Total d’assistents

247
105
125
931

e. Departament d’Orientació i Inserció Professional
El Departament d’Orientació i Inserció Professional-DOIP de la FUEIB és l’encarregat
de gestionar aquells temes que fan referència a l’orientació i a la inserció professional
dels universitaris.
Té dos grans destinataris, per una banda les empreses que demanen universitaris ja sigui
per pràctiques extracurriculars com per a contractar-los, de fet, el DOIP és una agència
de col.locació oficial i disposa d’una amplíssima base de dades d’universitaris que es
volen inserir al món laboral. L’altra gran grup destinatari del DOIP són els universitaris,
ja siguin estudiants com graduats. A ells els oferim seguir un itinerari d’inserció
professional que comença per les pràctiques en empreses, rebre orientació en matèria de
recerca de feina i finalment els oferim l’agència de col.locació per poder optar a ofertes
reals de feina.
A continuació detallam les dades més significatives d’aquest curs 2014-15:
— Nombre de demandants d’ocupació: 4.370 universitaris
— 615 empreses/entitats col·laboradores
— 324 ofertes de treball tramitades
— 672 pràctiques extracurriculars i beques TUO en empreses/entitats
— 69 contractes laborals signats a través del DOIP
— 9è Fòrum de l'Ocupació de les Illes Balears. 18 de febrer de 2015. Campus
universitari
— 63 sessions d’orientació professional realitzades.

