Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
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 havia estat
creada l’any 1999, i com a conseqüència de la fusió va ser extingida l’any 2014.
A la FUEIB durant el curs 2017-18 hi han fet feina una mitjana de 77 treballadors
equivalents a temps complet, dels quals el 61 per cent són dones. La FUEIB va tancar
l’exercici econòmic 2017 amb uns ingressos d’uns 6,5 milions d’euros, un resultat
comptable de 68.292,67 euros i unes inversions totals d’uns 190 milers d’euros.

A. Residència d’Estudiants de la UIB
La Residència d’Estudiants ha tingut durant el curs 2017-18 una ocupació del 100% 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 98%.
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.
A l’estiu de 2018 la Residència ha rebut, antre altres, estudiants del Demolab-Demotec
(patrocinats per la Residència), assistents a la VIII edició de la GEFENOL Summer
School de l’IFISC, estudiants del IX Campus Cientificotècnic d'Estiu de la UIB
(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), estades de la Federació Espanyola de Bàsquet, assistents a congressos de la
UIB i estudiants d’intercanvi amb la Universitat de Ningbo (Xina).
Les principals millores en les infraestructures i els serveis de la Residència durant el
curs 2017-18 han estat les següents: reposició de cortines als despatxos i zones
comunes; renovació de mobiliari de la recepció i la sala de televisió gran; renovació de
mitjans d’extinció d’incendis; adquisició de cadires per a les habitacions; reposició de
roba de bany i llit; reposició de matalassos i somiers; 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 i en la millora del servei a l’usuari. Aquesta inversió s’ha materialitzat
principalment en les accions següents:
• Inversions
o Realització d’un projecte de millora d’eficiència energètica de CampusEsport
conjuntament amb la Residència.
o Canvi del descalcificador d’aigua sanitària antic per un d’alta eficiència i baix
consum.
o Reparació i instal·lació de nova tela asfàltica i rajoles a les dutxes femenines de
la piscina.
o Canvi de la gespa de quatre pistes de pàdel.
o Reparacions en el sistema d’ACS.
o Adquisició i implantació de nova app i software de CampusEsport.
• Dades operatives
o Entre octubre de 2017 i juny de 2018 el nombre de socis oscil·la entre 4.200 i
4.500, i el nombre de cursetistes oscil·la entre 800 i 900.
o Entre octubre de 2017 i juny de 2018 s’han produït més de 170.000 accessos de
socis a les instal·lacions.

C. Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació i àrea de
projectes de la FUEIB
• Gestió de la propietat industrial i intel•lectual:
o Import de la facturació per explotació de patents (royalties) per a 2017-18:
81.885,43 euros
o Facturació art. 83: un total de 95 contractes per un import de 751.584,21 euros
(IVA no inclòs)
• Activitats del Club d’Emprenedors UIB:
o Programa Explorer (UIB, PalmaActiva, Banc Santander)
o Impuls dels I Premis Emprèn el teu TFG per a treballs de fi de grau i treballs de fi
de màster (UIB, IDI)
o Gestió dels II Premis IECI a la Innovació TIC per a treballs de fi de grau o de
màster a la UIB (II Premis TALENTIC)
o 66 assistents a 2 jornades locals organitzades sobre emprenedoria i innovació.
o 45 persones assessorades en matèria d’emprenedoria i creació d’empreses.
o Convocatòria de proves de concepte de resultats de recerca per a PDI.

• Actualització del catàleg de serveis de la UIB: nova web amb el catàleg de serveis:
s’ha visitat el 94% (140 grups) dels 149 grups de recerca de la UIB, amb 204
serveis publicats i catalogats per sector d’aplicació.
• Activitats en el marc del projecte Enterprise Europe Network (EEN):
o 238 assistents a 6 esdeveniments locals i regionals organitzats sobre
finançament, propietat industrial, innovació, etc.
o 2 trobades de transferència tecnològica (brokerage events) organitzades en el
marc dels congressos SOVE i T-Forum
o 5 assoliments (achievements) aconseguits (total: 11 dels 13 planificats fins a final
de 2018)
• Captació de fons (Fundraising): desenvolupament del programa de fundraising de
la UIB: s’està ampliant el programa i s’han captat quatre projectes, entre
investigació i singulars i solidaris, així com una beca com a fons d’ajuda per a
estudiants.
• Projectes europeus: suport a PDI en la gestió economicoadministrativa i dos
projectes ERASMUS+ vius.
• Càtedres Universitat-empresa: la FUEIB també gestiona activitats de les següents
càtedres Universitat-empresa:
o Càtedra Banca March de l'Empresa Familiar
o Càtedra Endesa Red d'Innovació Energètica
o Càtedra Hotelbeds Group d'Innovació Turística
o Càtedra Meliá International d'Estudis Turístics
o Càtedra Santander-UIB d'Innovació i Transferència de Coneixement
o Càtedra ICAPE, amb la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de
les Illes Balears, de Foment de la Cultura Emprenedora
o Càtedra del Mar Iberostar.

D. Departament de Formació i Congressos
El Departament de Formació i Congressos de la FUEIB és l’encarregat de gestionar els
estudis propis i de formació continuada de la UIB, i ofereix suport al disseny de
propostes, acompanyament en el procediment d’aprovació, difusió i 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.

Màster
Especialista universitari
Expert universitari
Diploma universitari
Curs d’actualització universitària
Seminaris/jornades/tallers
TOTAL

Total cursos

Total ECTS

12
7
22
1
7
55
72

747
233
393
21
49
1.443

Total
alumnes
189
110
536
10
100
872
1.817

Total hores
5.443
1615
2.430
210
188
1.0141
20.027

La FUEIB, en col·laboració amb el Vicerectorat d’Investigació, ofereix un servei de
suport en l’organització de congressos i d’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. Durant el curs 2017-18 UIBCongrés ha donat suport als
esdeveniments següents, per ordre cronològic:
Esdeveniment
14th
International
Robert
Graves
Conference
10th Conference on Articulated Motion
and Deformable Objects (AMDO 2018)
XV Reunión Nacional de Geomorfología
XIX International Conference on HumanComputer Interaction

Dates
Del 10 al 14 de juliol de 2018

Nombre d’hores
52

Del 12 al 13 de juliol de 2018

50

De l’11 al 14 de setembre de 2018
De l’11 al 14 de setembre de 2018

58*
75*
2.165
Presencials: 1.838
Virtuals: 327

E. Departament d’Orientació i Inserció Professional
El Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la FUEIB és l’encarregat
de gestionar els temes que fan referència a l’orientació i a la inserció professional dels
universitaris.
Té dos grans destinataris, d’una banda, les empreses que demanen universitaris, ja
sigui per fer pràctiques extracurriculars o per 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 en el món laboral. L’altre gran grup destinatari del DOIP són els
universitaris, tant estudiants com graduats. A ells els oferim seguir un itinerari
d’inserció professional que comença per les pràctiques en empreses, per 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 2017-18:
• 5048 demandants d’ocupació inscrits al DOIP
• 676 pràctiques en empreses/entitats
• 14 beques Santander atorgades a estudiants de la UIB
• 758 empreses/entitats col·laboradores
• 926 ofertes de treball tramitades
• 158 contractes signats
• 126 sessions d’orientació professional individualitzades
• 12è Forum de l’Ocupació de la UIB. 7 de març de 2018
• II Tech-Day Ocupació. 9 de maig de 2018.

