Activitats en l’àmbit de campus universitari. Ocupació i usos
dels espais (Vicerectorat de Campus, Cooperació i
Universitat Saludable)
Reserves d’espais
L’àrea de gestió d’espais del Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat
Saludable duu a terme reserves d’espais de la UIB de dos tipus:

 Reserves externes: les produïdes com a conseqüència de la cessió d’ús temporal
d’espais de la Universitat (locals, immobles i instal·lacions) a institucions,
empreses públiques o privades i a particulars aliens a la Universitat de les Illes
Balears.
Durant el curs 2018-19 s’han obert 128 expedients de reserva per a entitats externes a la
UIB, dels quals 99 s’han dut a terme i 29 no s’han realitzat (21 de cancel·lats, 2 de
denegats, 1 d’ajornat, 1 de derivat, 1 de denegat, 2 sense disponibilitat i 1 sense resposta
del sol·licitant).
S’han facturat els conceptes següents:
o Lloguer d’espais:
 No facturat (100% bonificació): -71.890,00 €
 Facturat al 50 per cent (50% bonificació): 1.275,00 €
 Facturat al 100 per cent: 14.850,00 €
Total de lloguer facturat (14.850,00 € + 1.275,00 €): 16.125,00 €
o Altres conceptes (videoconferència): 1.170,00 €
o 20 per cent dels serveis de consergeria, CTI i Recursos Audiovisuals: 2.149,69 €
TOTAL ingressat per la UIB: 19.444,69 €

 Reserves internes: reserves d’espais d’ús comú (aula convencional,
d’informàtica, seminari, sala d’actes, hall, etc.) que tenen per objecte realitzar
activitats de docència, recerca, transferència i gestió que desenvolupen la funció
universitària.
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Cada centre administratiu dels diferents edificis de la UIB gestiona les seves
pròpies reserves dels espais que té vinculats, en especial les corresponents a la
inserció d’horaris i les activitats de les facultats, departaments i centres
d’investigació als quals donen suport. Les reserves internes que resten fora de la
gestió dels centres administratius les assumeix el vicerectorat. Durant el curs
2018-19 s’han obert expedients corresponents a diferents grups de reserva. En
destacam els següents:
o Reserves dels espais dels edificis sense serveis administratius propis (Son
Lledó, Cas Jai, Ca n’Oleo)
Aquests espais solen acollir, per una banda, actes institucionals i de representació
i, per l’altra, les reunions dels diferents serveis i oficines ubicats en aquests edificis.
Durant el curs acadèmic 2018-19 la sala d’actes de Son Lledó ha acollit 28
activitats, i la sala de reunions 2 del primer pis, 121. Per la seva banda, la sala de
sessions del Consell de Govern de Cas Jai ha estat reservada per a 16 activitats.
Ca n’Oleo: el 23 de març de 2018 es va signar el conveni de col·laboració entre la
Conselleria de Cultura, Participació i Esports i la Universitat de les Illes Balears per
a la cessió temporal d’espais i l’ús compartit de Ca n’Oleo (ref. 3556). En aquest
conveni queden estipulats els termes i condicions en què s’estableix la
col·laboració d’ambdues institucions respecte de la posada en funcionament de
l’edifici. S’estableix un ús compartit d’aquest. Els espais d’ús compartit són el
pati, la sala de juntes i la sala d’actes, que, durant el curs 2018-19, han acollit 45
activitats de diferent caràcter organitzades per la UIB, com ara congressos i
jornades, reunions institucionals, rodes de premsa, concerts, presentacions de
llibres, etc.
o Reserves provinents de serveis generals complementaris i oficines amb
plans de formació i activitats anuals
 Pla de formació del Servei Lingüístic. Durant l’any acadèmic 2018-19, s’han
efectuat les reserves d’aules corresponents a 15 cursos, 7 exàmens lliures, 2
proves de nivell i 5 exàmens CertiUni-BULATS.
 Pla de formació del PAS i PDI. Organitzat per l’àrea de Formació del Servei
de Recursos Humans (SRH). Aquest pla de formació organitza els cursos
en dos semestres de l’any natural. Durant el curs acadèmic 2018-19 aquest
vicerectorat va efectuar reserves corresponents a 42 cursos del Pla de
formació.
 Pla de formació del PDI de l’RIE. Es varen efectuar reserves d’espais per a
22 cursos de formació específica per a PDI.
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 Pla de formació del Council on International Educational Exchange. El CIEE
té signat un conveni amb la UIB (conveni entre el Council on International
Educational Exchange (EUA) i la Universitat de les Illes Balears per establir
un programa de formació acadèmica i cultural. Ref. 1205), amb motiu del
qual des del vicerectorat es fan les reserves d’espai previstes al seu pla de
formació. Durant el curs 2018-19 s’han efectuat reserves per acollir 12
cursos i tallers. Les reserves corresponents al Summer Program s’han
efectuat directament des dels serveis administratius de l’edifici Sa Riera.
 Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS). Han
demanat reserves d’espais per a activitats de diferent caire, entre les quals
destacam: classes d’alfabetització en llengua castellana per a persones
refugiades, jornades sobre sostenibilitat i Agenda 2030, cursos de formació
de voluntariat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, exposicions
en diferents halls dels edificis pel que fa a la sensibilització sobre els temes
de pobresa, ecofeminisme, etc., taules rodones sobre investigació i
transferència per al desenvolupament humà sostenible, etc.
 Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible (OUSIS). Han demanat reserves
d’espais en diferents edificis per acollir els seus plans de formació i
sensibilització, d’entre les quals destacam: paradetes informatives de
prevenció d’addiccions i d’educació sexual, cursos i tallers sobre
alimentació saludable i sostenible, campanya de prevenció del dany solar,
proves ràpides de detecció de VIH, exposicions de temàtica mediambiental
i de foment d’hàbits alimentaris saludables, etc.
o Reserves que, per raó de la seva complexitat, suposen emprar espais de
diferents edificis
 Processos selectius corresponents a les proves d’accés a la Universitat
2018. Aquests processos es realitzen al campus i a les seus universitàries.
Al campus es varen reservar principalment les aules grans dels edificis
Gaspar Melchor de Jovellanos i Guillem Cifre de Colonya, durant els tres
processos d’accés que varen tenir lloc els dies 29 i 30 d’abril (PAM), 11, 12 i
13 de juny (PBAU, juny) i 9, 10 i 11 de juliol (PBAU, juliol).
 Activitats del Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORTUIB). Atenent el gran nombre de persones que visiten la UIB amb motiu de
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determinades activitats del PORT-UIB, el vicerectorat efectua les reserves
que impliquen emprar alhora espais en diferents edificis. Destaquen, entre
d’altres: Jornades de Portes Obertes, Els Dimarts a la UIB, trobades amb les
famílies, trobada amb els més grans de 25, 40 i 45 anys, Olimpíades i
tallers de ciència, etc.
o Reserva de zones exteriors del campus amb motiu d’activitats diverses:
Mercat Ecològic de la UIB, curses al circuit, campanyes de donació de sang, la
VI Setmana Saludable i Sostenible de la UIB, Ciència per a Tothom 2019,
activitats lúdiques dels diferents col·lectius d’alumnes autoritzades pel
Vicerectorat d’Estudiants (dinars, actuacions musicals, diades festives
d’alumnes de determinats estudis, etc.).

Projecte SIGUIB
Pel que fa als projectes TIC que aquest vicerectorat impulsa, s’ha continuat treballant en
el projecte SIGUIB (sistema d’informació geogràfica de la UIB). Aquesta eina permet:

 Consultar, via web, la cartografia dels espais dels diferents edificis de la UIB
 Tractar les dades de diferents bases de dades de la Universitat (Hominis, Àgora,
dades cartogràfiques, etc.), per tenir en tot moment un coneixement ajustat de
l’ocupació i els usos dels espais de la UIB, per fer-ne una gestió eficaç i una
planificació a llarg termini.
Les accions més significatives portades a terme el curs 2018-19 en relació amb el
projecte SIGUIB són les següents:
 Generació de l'informe «Localització d'esdeveniments» del mòdul d'Agora
de SIGUIB per al curs 2018-19.
 Implementació d'un sistema de gestió d'usuaris per a SIGUIB.
 Elaboració, en col·laboració amb el SSIGT i el CTI, d’una sol·licitud
d’UIBdigital que permetrà d’actualitzar les dades d’ubicació del personal al
directori web de la Universitat.
 Preparació de la base de dades per lliurar-la als administradors de centre
amb els perfils de consulta i edició que corresponen, segons les
competències respecte de l’assignació i gestió d’espais.

Reglament d’espais
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S’ha elaborat un primer esborrany de reglament d’espais de la Universitat. Aquest
esborrany inclou, en termes generals, els següents aspectes respecte de la gestió
d’espais a la UIB:

 Propietat i ús dels espais de la UIB. Defineix qui és el propietari dels espais de la

UIB i qui pot tenir-ne cedit l’ús.
 Descripció i tipificació dels espais. Descriu els tipus d’espais de la UIB i en fa una
classificació atenent l’ús i el règim d’accés
 Assignacions d’espais: definicions i responsables. Es defineixen els conceptes
fonamentals associats a l’assignació d’espais i els seus responsables.
 Reserves internes i externes dels espais. Es defineixen les unitats de gestió que
reserven espais i els conceptes lligats amb aquest procés, s’estableix el
procediment de reserva, i es desenvolupen les singularitats que poden sorgir
atenent el tipus de reserva.
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