Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible
Al llarg del curs 2014-15 destaquen les actuacions següents:
— Assistència a la creació de la CADEP de Lleó sobre universitats saludables.
— Col·laboració amb la Policia Local per millorar la gestió del trànsit al campus.
— Col·laboració amb les empreses contractades: supervisió de les tasques realitzades
pel servei de jardineria, seguiment a les cafeteries en relació amb la recollida de
matèria orgànica, i a l’empresa de seguretat quant a la millora en la mobilitat del
campus, especialment en el referent als aparcaments.
— Col·laboració amb el Servei de Patrimoni, Contractació, Infraestructura i Unitat
Tècnica en l’elaboració del plec tècnic, la inclusió de clàusules ambientals i de
responsabilitat social en els concursos de jardineria i de neteja, i en la valoració del
concurs de jardineria, així com en la ubicació als vials del campus d’estacions per a
la recollida de les fraccions paper, envasos lleugers i rebuig.
— Elaboració del plec de condicions per a la contractació del subministrament d’un
servei integral d’espai cardioprotegit per a la UIB.
— Coordinació amb les empreses públiques de transport EMT i SFM pels canvis
puntuals en itineraris, horaris i freqüències.
— Coordinació amb l’empresa pública EMAYA per tal de fer el seguiment i millorar la
recollida separativa dels residus.
— Seguiment i control de la plaga de banyarriquer a les alzines del campus.
— Disseny de la campanya de rentat de mans i realització del cartell «Desconnecta’t de
la UIB».
— Col·laboració amb Palmajove per a la difusió de Sexconsulta al campus de Palma.
— Participació a la fira La UIB Oberta de Pinte en Ample, i a les Jornades Vine a la
UIB, amb l’activitat Sembra a la UIB i Visita els Horts.
— Col·laboració en l’activitat d’ALAS: «M'afecta el VIH perquè...».
— Manteniment i control del Mercat Ecològic de la UIB.
— Col·laboració amb el COIBA en la conferència «Malaltia de l'Ebola: alerta sanitària
o alarma social?».
— Ponència sobre l’OUSIS al curs de voluntariat de l’OCDS.
— Organització de la II Setmana Saludable a la UIB, 2015, i ajuda en l’organització de
la II Diada Esportiva Solidària a la UIB, 2015
— Ajuda a l’AECC en l’organització de la II Campanya sense Tabac a la UIB, 2015, i
de la II Campanya de Prevenció del Càncer de Pell a la UIB, 2015.
— Ajuda en l’organització del lliurament del set de supervivència sexual de Nadal
gratuït (de Sexconsulta) al campus, com també a la taula informativa d’Unidos por
la Médula i a la d’Energy Control.
— Control de compliment del Plec de clàusules administratives particulars per a la
contractació de serveis per procediment negociat sense publicitat per a la Universitat
de les Illes Balears del servei de menjador, cafeteria i màquines expenedores de
begudes i sòlids dels edificis Ramon Llull i Gaspar Melchor de Jovellanos.
— Suport nutricional a restaurants.
— Realització de les taules de menús cada setmana, amb la catalogació dels plats
segons si són vegetarians i/o cardiosaludables. Realització d’un informe de
valoració nutricional dels menús de cada setmana, i enviament de l’informe als
restaurants. Planificació setmanal: «Què menjam avui?».
— Propostes, aportació de la informació necessària i participació en campanyes quant a
la gestió ambiental del campus.

— Campanya Temporada de... per a les televisions. Més informació:
<http://ousis.uib.cat/Linies-dactuacio/Es-temporada-de.../>
— Realització de la web sobre consells saludables per a PAS, PDI i alumnat.
Construcció en procés: <http://universitatsaludable.uib.cat/_index.php>
— Manteniment de la pàgina web de l’Oficina <ousis.uib.cat> i de la pàgina de
Facebook OUSIS de la UIB, amb el número de registre F054UIB
<https://www.facebook.com/ousis.uib?ref=bookmarks>
— Creació i manteniment de la pàgina de Twitter UIB Campus Saludable, amb el
número de registre T055UIB, <https://twitter.com/UIBCampusSaluda>, i del
compte de Youtube UIB Campus Saludable
Quant a personal, a la unitat de gestió ambiental i sostenible hi treballa el responsable
de la unitat. Durant aquest període hi han realitzat pràctiques externes quatre alumnes
de Geografia, dos en Pràctiques I i altres dos en Pràctiques II, que han treballat en
tasques del Pla de mobilitat sostenible i de seguretat viària de la UIB.
Quant a les tasques relacionades amb la salut, hi treballa la becària de col·laboració.
Aquest any l’Oficina ha comptat amb dues alumnes col·laboradores que han ajudat en
l’activitat Sembra a la UIB de les Jornades Vine a la UIB, i en l’organització de la II
Setmana Saludable.

