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Per a les persones:
estudiants,
personal d’administració i serveis,
docents i investigadors.

Acció de govern a la UIB
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Bastir la UIB com a institució pública d’ensenyament 
superior que vol oferir a la societat la formació, la recerca i 
la transferència de coneixement de la més alta qualitat, per 
fer-la competitiva i de rellevància internacional, en benefici 
del progrés de les Illes Balears.



Millorar
constantment 
la qualitat de 
l’activitat 
docent. 

Mantenir-nos 
en llocs 
d’excel·lència 
en recerca.

Transferir el 
coneixement 
per 
desenvolupar 
la innovació.

Potenciar la 
internaciona-
lització i la 
mobilitat dels 
estudiants.

Oferir una projecció 
cultural i social a l’abast de 
totes les Illes, com a 
institució ben arrelada al 
territori i compromesa amb 
la nostra llengua i cultura.

Reafirmar el compromís amb 
valors com la solidaritat, la 
salut, la sostenibilitat, el 
diàleg, la integritat, la 
igualtat de gènere..., i amb 
tots aquells que dignifiquin 
la condició humana.

Eixos de treball 
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L’actuació del Consell Social moltes vegades passa desapercebuda, tant per a la 
comunitat universitària com per a la societat en general, tot i que és una peça clau  
per a la connexió amb la societat, a la qual representa. 

Un reconeixement al Consell Social

Volem palesar el suport que hem rebut dels diferents equips del Consell Social amb els 
quals hem compartit gestió.

Com a fites importants, cal fer ressaltar:
 Aprovació del pressupost, a proposta del Consell de Govern.
 Autorització d’implantació de nous estudis.
 Encàrrec de l’auditoria anual de la Universitat i de la Fundació Universitat-

Empresa.
 Aprovació de les despeses pluriennals, a proposta del Consell de Direcció.
 Aprovació de retribucions especials, com les dels complements autonòmics.
 Participació en l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB).
 Organització i concessió de premis als millors treballs de fi de grau i de 

màster.
 Organització i concessió de premis de recerca per a estudiants de secundària.



Xifres i dades
2013-2021
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Dades dels pressuposts

2021: transferència nominativa – despeses de personal = - 1.23 M€
2013: transferència nominativa – despeses de personal = - 4.41 M€



Transferència d’inversió nominativa  
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Transferència nominativa per estudiant 
Dades: Informes CyD (Ciencia y Desarrollo)
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14.391   

13.892   

13.664   
13.536   

13.419   

13.201   
13.073   

14.128   

14.600   

40,2%      59,8% 40,5%       59,5%

Grau: 12.215 Màster: 1.512 Doctorat: 873

50,6%        49,4%

25% estrangers

Evolució de la matrícula

Curs 2020-21



Accions de millora per als estudiants
PAS

24,25%        45,2%

Nominativa corrent:

Manteniment dels preus 
de les taxes fins al curs 
2019-20, en què es fa una 
rebaixa del 10% a grau i 
del 15% a postgrau.

20,26%

Mitjana espanyola de 
nominativa corrent:

2013 2017

4.996€ 6.008€

Manteniment de la borsa 
de suport econòmic per 
ajudar els estudiants en 
circumstàncies de 
necessitat especials.

Suport en tot el procés 
de la inserció 
professional, a través 
del DOIP de la Fundació 
Universitat-Empresa. 

2013 2017 2021

3.551€ 4.412€ 5.156€



Inserció laboral de graduats i màsters

Font: Dades de l’INE, fins 2018 Les Illes Balears, el mes de febrer de 2021, tenien 84.581 persones a l’atur.
20.567 eren més joves de 30 anys:

1.211 amb estudis universitaris -> 5,9%. 
10.522 eren més joves de 25 anys:

263 amb estudis universitaris -> 2,5%

Estudiar és una bona 
inversió personal, 

professional i social .

La UIB és la 3a universitat pública 
Les Illes Balears són la 2ª CA

La UIB és la 7a universitat pública 
Les Illes Balears són la 3a  CA



Equiparacions
retributives

Increment d’efectius

Cap més acomiadament

Serveis nous a l’RLTNoves places dotades

De 517 a 600
+ 59

0
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Complements
d’internacionalització

48+ serveis 
dirigits per 
PAS

Accions de millora de la plantilla de PAS

Carrera professional: 75%

PAS

34,86%

Pressupost:

2013 2021

17,5 M€ 23,6 M€



2018 2019 2021

22 convocatòries d’oposicions lliures

TOTAL = 112 places

4 17 1

Estabilització, promoció i consolidació 

Subgrup Gral. TIC Bibl. Altres Total

A1 5 5 5 5 20

A2 11 6 7 7 31

C1 50 5 3 58

C2 4 4

Total 70 11 17 15

Promoció interna

Grals. LD Total

2014 186 7 193
2015 12 12
2018 309 5 314
2020 8 8
2021 12 12
Total 495 44 539

Concursos



a temps complet associats equivalents 
8 h/setmana

De 639 a 759

Accions de millora de la plantilla de PDIPAS

35,86%

Pressupost:

2013 2021

38,2 M€ 51,9 M€

De 254 a 264

71% hores lectives 29% hores lectives



Estabilització, promoció i consolidació 

68
TU a CU

91
PCD a TU

71 
PCD interí a PCD

S’han dotat, per facilitar el relleu 
generacional:
201 places de PCD interí
106 places d’ajudant doctor
96 places d’ajudant 

S’han creat i tret a concurs, per a la 
retenció de talent investigador 
(Ramón y Cajal, amb acreditació I3):

20 places permanents (PCD i TU)



Reconeixement de tasques docents i de gestió

 Reducció del nombre màxim d’alumnes per grup gran (90 > 75) per a
tots els cursos de grau.

 Reconeixement de la tasca de tutorització de tesis doctorals.

 Augment del reconeixement de tutoritzacions de TFG (de 3 a 4
hores).

 Supressió de 20 hores de l'increment d'hores de docència imposat per
l’RDL 14/2012, de 20 de abril (conegut com a «decret Wert»).

 Augment de la reducció docent de directors de màster i coordinadors
de doctorat.

 Augment de la reducció docent dels vicedegans (de 75 a 90 hores).
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Millora de les condicions laborals i econòmiques del 
PDI laboral

 Abonament dels quinquennis docents i els sexennis d’investigació i
de transferència al PDI laboral indefinit, en condicions anàlogues al
professorat funcionari.

 Abonament dels triennis i els quinquennis de docència als
professors contractats doctors interins.

 S’ha possibilitat que els PCD interins puguin sol·licitar sexennis
d’investigació i de transferència i els n’han abonat el 100%.

 Abonament dels triennis a ajudants, ajudants doctors i associats.

 S’ha possibilitat que els PCD interins puguin sol·licitar i cobrar els
complements autonòmics.
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Millora de la transparència en els processos de 
promoció i contractació de PDI

 Publicació dels criteris de baremació i criteris d’aplicació dels coeficients
correctors de tots els departaments.

 Publicació dels perfils i comissions de totes les places.

 Publicació de llistes provisionals i definitives de candidats admesos i
exclosos.

 Lliurament de tota la documentació dels concursos (actes, baremacions,
CV baremats de tots els candidats) als candidats que ho sol·liciten.

 Transformació del sistema de contractació de PDI al format digital.

 Publicació de les llistes d’acreditats a TU i CU i de PCD interins al Portal
PDI.
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Rànquing de Xangai

Per disciplines, la UIB destaca en 7 de les 54 analitzades

Any

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Posició ARWU

801-850
751-800
601-650
501-600
501-600
401-500
501-600

UIB 515 16

Oceanografia 51-75 2

Turisme 76-100 5

Ciències Atmosfèriques 201-300 10

Ecologia 201-300 6

Ciències Agrícoles 201-300 13

Física 301-400 11

Ciències de la Terra 401-500 15

Posició al              Posició a
rànquing Espanya

Contribució:   
5a en % de publicacions en col·laboració internacional, 
6a en mitjana de publicacions per professor, 
7a en % de publicacions del primer quartil.

Segons el rànquing Times High Education (THE),  
estam entre les 151-200 millors universitats 
«joves (de menys de 50 anys)» del món i som la 
cinquena de les espanyoles



Percentatge d’inversió respecte del PIB

Font: elaboració de la Direcció General de Política 
Universitària i Recerca a partir de les dades de l'INE 
(2019).

El 35,5% de la inversió en R+D a les Illes Balears prové de l’empresa, 

mentre la mitjana espanyola és del 56,1% i la del País Basc s’acosta al 75%.

Aportació a l’R+D. Període 2015-2019

La del Govern ha passat de 31,7 a 34,5 milions d'euros.

La de la UIB ha passat de 43,9 a 52,1 milions d'euros.

La de les empreses ha passat de 13,3 a 47,6 milions d'euros. 

Nombre d'investigadors per 1.000 
habitants de població activa

Inversió i recursos humans en R+D+I
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Investigació

M€

1 M€

2 M€

3 M€

4 M€

5 M€

6 M€

7 M€

8 M€

9 M€

10 M€

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Finançament Activitat Investigadora

Programa propi de foment Projectes Estatals i Autonòmics Projectes EU Programes de captació de RRHH

Infraestructura FEDER Maria de Maeztu Programes de mobilitat

Finançament de l’activitat investigadora

María de Maeztu
Programa de captació de RH



Transformació digital
PAS

Gestió electrònica de 

sol·licituds de 

procediments selectius

Factura 

electrònica

Gestió 

documental
Signatura 

electrònica

Augment de 

procediments per 

UIBdigital

Administració electrònica

Adquisició del 

tramitador 

–Tangram–

Registre electrònic



Transformació digital
PAS

Modernització de la gestió

Previsió a mitjà 

termini: nova 

gestió econòmica

Adaptar i adquirir noves 

aplicacions de gestió. 

Primera fita: Acadèmic

Avançar en 

l’Administració 

sense papers 

Afavorir la 

interconnexió entre 

serveis 

Interoperabilitat 

amb altres 

administracions



Gestió de la pandèmia
Pla d’actuació de la Universitat de les Illes Balears per a la docència presencial adaptada
aprovat pel Consell de Govern el dia 7 de setembre de 2020

S’ha prioritzat la programació 
presencial dels grups mitjans i petits 
reduint la capacitat màxima de l’aula.

Els grups grans s’han programat de 
forma presencial, quan ha estat 
possible, en aules amb  capacitat 
reduïda. Quan no ha estat possible, 
s’ha adaptat la docència per 
videoconferències o streaming.

Les assignatures de pràctiques de 
laboratori i clíniques s’han programat 
de manera presencial, bé per 
adequació de les dimensions del 
laboratori, bé per aplicació de 
mesures específiques de seguretat.

S’ha programat més presencialitat 
en els cursos inferiors (primer i 
segon de grau).

S’ha permès al professorat en 
situació de risc impartir docència de 
forma no presencial, amb un 
informe previ del Servei de 
Prevenció.

Les guies docents han incorporat un 
itinerari de no presencialitat 
aplicable als estudiants que 
acreditin estar en una situació de 
risc causada per la pandèmia.
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Adaptació de l’activitat docent: 

 Segon semestre de l’any acadèmic 2019-20.

 Pla de desescalada de la UIB, juny de 2020.

 Any acadèmic 2020-21. Pla d’actuació i Pla de contingència.

Gestió de la pandèmia

Cal destacar i agrair la col·laboració de tots els serveis i oficines de la UIB, 
dels departaments, del Consell d’Estudiants i, un per un, tots els membres 
de la comunitat universitària.

Igualment cal fer una menció expressa als equips directius de les facultats, 
de l’Escola Politènica Superior i del Centre d’Estudis de Postgrau, que en 
tot moment es varen coordinar amb l’equip rectoral i amb el Servei de 
Prevenció i varen entendre que l’única manera d’avançar era coordinar-se, 
compartir experiències i ajuntar esforços.
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Accions per a l’aplicació del Pla d’actuació docent

 Adequacions tecnològiques dels espais docents per a l’aplicació de la 
presencialitat adaptada (càmeres, tauletes gràfiques, etc.) i de suport als 
docents.

 Disseny d’un Pla de formació i de suport al professorat per a la docència en 
línia i l’ús del nou equipament de les aules.

 Adquisició de llicències del programari necessari i de tauletes gràfiques per a 
la docència planificada al Pla d’actuació de la UIB.

 Pla d’actuació i mentoria per al PDI i els estudiants, tant de l'ús d’Aula digital 
com desenvolupament d’assessories sobre estratègies docents 
personalitzades.

 Reforç de la xarxa informàtica de la UIB i del manteniment i millora de les 
infraestructures TIC.

 Suport als estudiants: préstec de material tecnològic als estudiants. Ajudes 
per causes sobrevingudes i a estudiants amb necessitats educatives 
específiques de suport.

Gestió de la pandèmia
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Accions per a l’aplicació del Pla d’actuació docent

 Implantació de les mesures sanitàries personals (màscara obligatòria, 
gel hidroalcohòlic...)

 Adequació sanitària dels espais docents per a l’aplicació de la 
presencialitat adaptada i la prevenció de la COVID-19: 

- sala d’aïllament equipada a cada edifici
- capacitat màxima de les aules
- increment de les mesures de neteja i desinfecció de les aules i laboratoris 
- aplicació d’un protocol de ventilació de les aules i instal·lació de sensors 

per detectar el nivell de CO2

 Gestió dels casos: 

- coordinador COVID de la UIB i coordinadors d'edifici
- protocol d’avaluació de risc i valoració mèdica de PAS i PDI i d’estudiants 
- registre de casos i seguiment (rastrejadors interns)
- instal·lació de QR a cada taula de les aules

 Reforç de professorat: contractació de professorat de reforç.

Gestió de la pandèmia



Protocol de gestió de casos (estudiants):

Formulari a la plataforma digital per informar de PCR positiva, contacte 
estret amb PCR negativa o bé simptomatologia i pendent de PCR

2 rastrejadors interns de la UIB

Adaptació curricular Registre de casos

Gestió de la pandèmia

Protocol de gestió de casos (PDI i PAS):

Sol·licitud, si escau, de reforç de professorat Registre de casos

Notificació al Servei de Prevenció de la UIB

Notificació al director de departament (PDI) o 
cap de servei (PAS)
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Investigació: 
 Laboratoris: espais de recerca segurs.
 Mobilitat del personal investigador. 
 Doctorat i contractes.

Administració i serveis:
 Reforç de connexió d’escriptoris virtuals.
 Adaptació de tràmits per a la gestió en línia.
 Instrucció de teletreball.
 Reorganització dels llocs de treball per garantir les mesures de seguretat i 

prevenció.
 Reforç de la formació per al PAS.

La UIB continua:
 Servei d’Activitats Culturals.
 Coral Universitat de les Illes Balears.
 Universitat Oberta per a Majors (UOM).
 Departament d’Ocupació i Inserció Professional (DOIP).
 Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (PortUIB).
 Secretariat Tècnic d’Accés.

Gestió de la pandèmia



Despeses COVID

Ajuts directes als 
estudiants

Beques per anul·lació de matrícula 24.822,56
Ajuts socials, primer semestre 40.000,00
Mòdems USB i consum 4.371,72

Subtotal 69.194,28

Prevenció i seguretat

Gel hidroalcohòlic/màscares… 48.933,89

Contracte de neteja extra 36.137,33

Materials de prevenció, mampares 23.583,03

Seguretat extra per l’estat d‘alarma 13.109,77

Materials de difusió 17.242,78
Mesuradors de CO2 1.807,74

Subtotal 140.814,54

Inversions

Equipament d’aules 231.520,00

Equipament del S. Biblioteca / PC del PAS 20.000,00

Llicències Zoom i BB Collaborate 49.065,50

Adaptació de finestres, ventilació d’espais 68.173,18
Adquisició de bibliografia electrònica 31.859,74

Subtotal 400.618,42

FUEIB Instal·lacions esportives / Residència 499.930,00

Suspensió de serveis Cànon de concessionaris de serveis 64.468,28

Professorat Cost d’hores addicionals d’activitats
lectives 39.610,56

TOTAL 1.214.636,08

Despeses/aportacions COVID. Any 2020

Aportacions 

Govern de les Illes Balears 898.530,00

Banc Santander 56.667,00

UIB 259.439,08

TOTAL 1.214.636,08



Despeses COVID

Ajuts directes als 
estudiants

PCR a alumnes de mobilitat 10.000,00
Ajuts socials, segon semestre 35.000,00
Mòdems USB i consum 7.240,00

Subtotal 52.240,00

Prevenció i seguretat

Gel hidroalcohòlic/màscares… 45.000,00
Contracte de neteja extra 130.000,00
Materials de prevenció, mampares 25.000,00
Seguretat extra per l’estat d‘alarma 0
Materials de difusió 10.000,00
Mesuradors de CO2 14.000,00

Subtotal 224.000,00

Inversions

Equipament d’aules 186.000,00
Equipament del S. Biblioteca / PC del 
PAS 30.000,00
Llicències Zoom i BB Collaborate 44.642,95
Adaptació de finestres, ventilació 
d’espais 21.826,82
Adquisició de bibliografia electrònica 100.000,00

Subtotal 412.469,77

FUEIB
Instal·lacions esportives / Residència 350.000,00

Suspensió de serveis Cànon de concessionaris de serveis 50.700,72

Professorat
Cost d’hores addicionals d’activitats 
lectives 120.000,00

TOTAL 1.189.410,49

Despeses/aportacions COVID. Any 2021 
(previsions)

Aportacions 

Govern de les Illes Balears 1.000.000,00

UIB 189.410,49

TOTAL 1.189.410,49

L’aportació del Govern està subjecta a ser 
revisada, segons les despeses finals de la UIB.

S’ha de tenir en compte que el Govern ha 
rebut 50 M€ en concepte COVID, dels quals, 
teòricament, el 20% eren per a educació 
superior.



Altres accions 
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Docència

 Creació de l’Oficina de Suport a la Docència.

 Iniciat el curs 2019-20 el projecte d’implantació de la nova eina de gestió
acadèmica (4 anys). Participació de l’OSD a l’equip motor i l’equip
d’implantació.

 Creació de normatives relacionades amb el funcionament acadèmic de la
UIB: normativa sobre esportistes universitaris i d’alta dedicació; normativa
sobre frau acadèmic en els processos d’avaluació.

 Desenvolupat un codi d’integritat acadèmica.

 Transformació dels cursos de preparació al grau a un format telemàtic i
ampliació d’aquests cursos a estudiants ja matriculats.

35 graus, 4 dobles graus
33 màsters i 24 doctorats
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Docència

 Activada la comissió mixta del mapa de titulacions de la UIB. Implantació
del grau de Medicina, del grau d’Odontologia, del grau de Nutrició i
Dietètica Humana, del grau de Protocol i Organització d’Esdeveniments,
del grau de Direcció Hotelera i de les dobles titulacions de Matemàtiques i
Enginyeria Telemàtica, Administració d’Empreses i Turisme, Dret i Turisme,
i Economia i Turisme.

 Impulsat el Programa de Millora de la Formació inicial del professorat de la
UIB (PM_FIP): reducció de l’oferta de places de nou ingrés als estudis de
grau d’Educació Infantil i Educació Primària; creació d’una prova específica
d’admissió als estudis de grau d’Educació Infantil i de grau d’Educació
Primària; increment del nombre de places del Màster en Formació del
Professorat.

 Iniciat el procés de verificació del programa Docentia.

35 graus, 4 dobles graus
33 màsters i 24 doctorats
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Oficina de Suport a la Docència
Millora del suport a la gestió dels equips de deganat
i ser un referent del professorat.

 Suport als equips de deganat en tasques de control de guies docents, 
tancament d’actes, publicació de CV del PDI a la fitxa personal, pràctiques 
externes, etc.

 Projecte d’implantació de SIGMA: equip motor i equip d’implantació.

 Coordinació del procés de creació i modificació de plans d’estudis de grau.

 Pla d’acollida del professorat nouvingut (inici l’any acadèmic 2017-18).

 Organització amb Campus Digital de tres Jornades d’Experiències Docents 
(gener de 2019, gener de 2020 i abril de 2021).

 Coordinació del procediment d’incorporació de TFG i TFM al repositori
institucional.

 Programa de tutoria entre iguals (PTUI).

 Coordinació del procés de modificacions de plans d’estudis de grau.
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Estratègia transmèdia

 Aposta pel màxim suport pel que fa a la transformació digital i l’aprenentatge. 

 Remodelació integral del web basada en concreció i reforç de la intranet com a 
eina de comunicació interna per a PAS i PDI.

 Actualització dels portals PDI i PAS, dotats d’un nou espai d'autoformació en 
línia i de suport a l’estratègia docent.

 Realització de les terceres Jornades d’Experiències Docents.

 Creació d’una xarxa de contactes entre gestors de campus digitals del G9, 
entorn de temes i estratègies docents i d’aprenentatge. 

 Adequació d’Aula digital a les necessitats del gestor acadèmic SIGMA.

 Desenvolupament de tota l’estratègia de suport al PDI i estudiants durant la 
pandèmia de COVID-19.

 Creació, direcció i coordinació, amb el SAC, de la primera i segona Universitat 
d’Estiu de Docència en Línia.

 Participació en els cursos del G9 sobre COVID 19, amb més de 600 matriculats 
en els cursos oferts per la UIB.
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Inclou el treball transversal del Servei de Campus Digital, Servei de Recursos 
Audiovisuals, l’Oficina Web i la Secció de Comunicació Interna, Promoció i Imatge



Títols

 Es continua amb l’objectiu d’implantar els títols de grau de 
Farmàcia,  grau de Ciències de l’Esport i l’Activitat Física i grau 
d’Intel·ligència Artificial.

 S’ha iniciat el procés de certificació del disseny del nou sistema 
d’assegurament de la qualitat (AUDIT), amb la fita d’assolir 
l’acreditació institucional dels nostres centres.

 Segell de qualitat europeu per al Màster en Química.

 Amb el Consell Social, i amb el finançament del Govern, es durà a 
terme un estudi per definir les noves titulacions a implantar en un 
futur.
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Investigació

 Creació del Departament d’Enginyeria Electrònica i Construcció.

 Obtenció del segell de qualitat Human Resources Strategy for Researches 
(HRS4R) de la Comissió Europea.

 Integració de la UIB al Council for Doctoral Education de la European 
University Association (EUA).

 Nou programa de Doctorat en Salut Global, Serveis de Salut i Atenció 
Sociosanitària, dins la branca de Ciències  de la Salut. Curs d'inici: 2020-21.

 Consolidació de la convocatòria autonòmica de projectes de recerca per part 
del GOIB.

 Obtenció del primer reconeixement com a Centre d’Excel·lència María de 
Maeztu per a un institut de recerca de la UIB.

 Impuls a la creació de l’IRIB (Llei de la ciència), que ha de permetre l’atracció 
i la retenció de talent investigador.

20 departaments, 
7 instituts universitaris, 
149 grups d’investigació
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 OSR reforçada. Ofereix suport en els àmbits tècnic, econòmic i de gestió del 
programa de foment.

 Millora dels ajuts per a mobilitat i connexions internacionals (Santander-
Doctorat: ajuts per a la menció internacional i cotuteles).

 Consolidar i potenciar el programa propi de contractació d’investigadors 
doctors, així com el programa de professors convidats.

 Modernitzar les eines de suport tècnic i administratiu als investigadors (creació 
del Portal de l’investigador) i oferir un servei centralitzat de suport en la 
contractació i l’adquisició de béns en el marc de projectes de recerca.

 Potenciar el suport a projectes europeus a l’OSR, embrió de la futura Oficina de 
Projectes Europeus.

Investigació
20 departaments, 

7 instituts universitaris, 
149 grups d’investigació



Internacionalització i mobilitat

 Simplificació de les convocatòries de mobilitat de l’alumnat

 Gestió sense papers

 Complementació dels ajuts a la mobilitat de l’alumnat 

 Impuls a la formació lingüística de l’alumnat

 Signatura d’un conveni amb el British Council per facilitar 
l’acreditació del nivell d’anglès amb preus avantatjosos. 

 Concurs de monòlegs en anglès (6a edició), coorganitzat amb el 
SAC.

 Concurs de relats breus en anglès (3a edició), coorganitzat amb 
el SAC.

 Ajuda a la cerca d’allotjament de l’alumnat de mobilitat entrant i 
sortint

 Signatura d’un conveni i col·laboració amb la plataforma 
Erasmus Play.
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Internacionalització i mobilitat

 Modificació de la convocatòria d’ajuts a la internacionalització de 
facultats, centres i escoles, afavorint iniciatives:
 Noves, més ambicioses
 Amb més potencial d’impacte a mitjà i llarg termini (termini 

d’execució de fins a 24 mesos)
 Formació del professorat en dobles titulacions o itineraris internacionals
 Preparació de projectes internacionals

 Assessorament a sol·licitants de / participants en projectes 
ERASMUS+
 ERASMUS Mundus
 Capacity Building
 Strategic Partnerships

 Promoció de l’oferta acadèmica de la UIB en mercats estratègics
 Mèxic (2018)
 Moscou (2019)
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Mobilitat d’estudiants d’intercanvi
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Mobilitat d’estudiants d’intercanvi
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Alumnes sortints UIB

Programa Nº alumnes

ERASMUS+ Estudis 173

Convenis 14

Erasmus+Pràctiques 8

Vanderbilt 0

Beques Santander 3

CIEE 0

Estudiants Visitants 0

SICUE 62

Visitants Posgrau 0

ERASMUS KA107 6

TOTAL 266

Alumnes entrants UIB

Programa Nº alumnes

ERASMUS+ Estudis 280

Convenis 42

Erasmus+Pràctiques 7

Vanderbilt 3

Beques Santander 2

CIEE 15

Estudiants Visitants 0

SICUE 52

Visitants Posgrau 11

ERASMUS KA107 23

TOTAL 435

Alumnes sortints UIB
Programa Nº alumnes

ERASMUS+ Estudis 65
Convenis 4
Erasmus+Pràctiques 0
Vanderbilt 0
Beques Santander 2
CIEE 0
Estudiants Visitants 1
SICUE 21
Visitants Postgrau 0
ERASMUS KA107 1
TOTAL 94

Alumnes entrants UIB
Programa Nº alumnes

ERASMUS+ Estudis 114
Convenis 2
Erasmus+Pràctiques 6
Vanderbilt 0
Beques Santander 0
CIEE 0
Estudiants Visitants 1
SICUE 21
Visitants Postgrau 2
ERASMUS KA107 11
TOTAL 157

2019-20 2020-21 (previsisó)



Serveis als estudiants i l’aprenentatge
 9 biblioteques, 

1.100 llocs estudi-136 treball grup
 155 ordinadors portàtils, 85.000 préstecs
 534.000 llibres--1.400.000 préstecs
 41.000 e-books – 370.000 descàrregues
 1.400 sessions formació informacional; 16.500 

assistents; 2.000 hores
 Info i Referència Virtual Deman@ 3.000 consultes
 Web Biblioteca i Documentació 5.000.000 visites

Serveis als Investigadors
 64.000 revistes; 42 bases de dades
 1.950.000 articles descarregats
 24.000 préstecs interbibliotecaris.
 13.200.000 consultes al catàleg
 Visibilitat investigadors 2.016 articles i 990 tesis 

al repositori. 30.000 altes DIALNET
 Gestió APC’s i plans gestió dades
 Gestors bibliogràfics

Ciència  Oberta
 76.000 e-documents en Obert

 13.500 Repositori UIB
 45.000 Biblioteca Digital IB
 17.500 Plataforma Arxius IB

 22.000.000 descàrregues

Activitat interna
 Gestió Documental, 72 sèries descrites
 3.500 expedients descrits, 1.500 digitalitzats.
 Gestió per processos – certificació ISO 9001
 Catalogació: 72.600 doc’s catalogats RDA
 MOOC i cursos RDA 3.500 matriculats

Projectes amb altres institucions
 32 convenis amb 800.000 € d’ingressos
 CABIB; 6 institucions, 200 biblioteques
 Plataforma Arxius Històrics IB; 9 arxius
 14 Biblioteques associades a catàleg UIB
 Biblioteca Digital IB; 20 institucions

Biblioteca i Documentació recursos i activitat 2013-2021



Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

DOIP: 
Departament      
d'Orientació
i Inserció Professional

Formació avançada:
gestió d’estudis propis

OTRI:
Oficina de Transferència de 
Resultats d’Investigació i 
Projectes

CampusEsport:
gestió de les instal·lacions 
esportives

Residència 
d’Estudiants

Organització de 
congressos i 
esdeveniments

Acreditació de qualitat AENOR ISO 9001 de 
gestió i impartició de plans i programes de 
formació ocupacional (octubre de 2020)

Creada el 29.04.1996 amb els objectius de: 
 Propiciar i enfortir les relacions amb la societat i, en 

particular, amb el sector productiu per facilitar la 
col·laboració en termes de recerca i innovació. 

 Satisfer les necessitats de formació per a l’actualització de 
coneixements i aconseguir l’èxit en la inserció laboral dels 
nostres estudiants.

Mereix destacar el fet d’haver aconseguit iniciar el procés de reconeixement de la FUEIB com a 
mitjà propi de l’Administració pública. Això suposarà un canvi important en la relació entre la 
UIB i el GOIB i altres administracions, atès que li podran encarregar gestions i tasques de forma 
directa i transparent, sense necessitat de convenis o licitacions. 



Contractes d’innovació i patents



Col·laboració empresa i Universitat

FUEIB

 Creixent col·laboració d’empreses ubicades al ParcBIT.

 Càtedres d’empresa:
- Endesa Red (innovació energètica),
- Banca March (empresa familiar),
- Govern (impuls de capacitats emprenedores),
- Santander (innovació i transferència),
- Iberostar (mar),
- Fundació “la Caixa” (innovació social),
- Ajuntament de Capdepera (medi ambient i turisme).

 Col·laboració especial amb Red Eléctrica de España.

 Implicació en el projecte del Sector de Llevant: Ajuntament de Palma, Govern de
les Illes Balears, Consell de Mallorca i Autoritat Portuària. Objectiu: crear un pol
tecnològic a Palma.

Oportunitat:
Col·laboració en projectes europeus 

REACT i Next Generation.



Formació i emprenedoria 

FUEIB

S’ha apostat pels estudis propis com una forma de donar resposta a la demanda 
de la societat per a una formació permanent adaptada a les necessitats de 
formació en distints sectors professionals. 

Els darrers 8 anys, de mitjana cada any s’han impartit:
 15.284 hores, repartides en 83 estudis,
 a 1.869 estudiants,
 amb 783 professors implicats (1/3 dels quals de la UIB).

S’ha apostat per l’emprenedoria fent que la UIB esdevingui un element clau a 
l’ecosistema emprenedor de les Illes Balears. 

La FUEIB gestiona:
 El Club d’Emprenedors de la UIB i coordina la participació en el programa 

Explorer del Banc Santander. També gestiona:
 La Càtedra ICAPE d’impuls a l’emprenedoria, finançada per l’Institut 

d’Innovació Empresarial del Govern de les Illes Balears. 
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 Impuls a SmartUIB com a marc per promoure al 
campus la sostenibilitat, multidisciplinarietat, 
aplicabilitat, regeneració i transformació. 

 Ca ses Llúcies com a mostrador de les bones 
pràctiques a la UIB per a la societat en general: estalvi 
d’energia, millora de la gestió de l’aigua, mobilitat
sostenible...

 Projectes SmatPark i SmartEnergy. Primer ITS, ara en 
el PO fons FEDER 2021-27.

Ca ses Llúcies



CampusEsport

 1999: construcció en ocasió de la 
Universíada.

 2019: centre emprenedor i pioner en 
incorporar tecnologia d’electroporació
per al tractament d'aigües de piscina d’ús 
públic.

 Mitjana mensual de més de 4.500 socis al 
llarg dels 12 mesos.

Residència d’Estudiants

 97 habitacions 
individuals i 4 de 
dobles. 

 Curs 2020-21: llista 
d'espera de més de 
150 persones. 



INVERSIONS DEL PROGRAMA OPERATIU 2021-2027 (1)

IMPORT 

 Microscopi (estava previst al PO 2014-2020 i la DG el va reprogramar per temes 
de COVID) 769.820 

 SmartPark 3.480.879 
 SmartEnergy 3.500.000 
 Programa CTB 1.100.000 

 Inversió TIC. Plataforma de protecció i ciberseguretat corporativa 550.000 

 Inversió TIC. Millora de la infraestructura TI corporativa 900.000 

 Inversió TIC.  Renovació d’ordinadors de les aules d’informàtica 272.000 

 Inversió TIC. Infraestructura i software per a anàlisi de dades institucionals 255.000 

 Inversió TIC. Millora de la infraestructura de comunicacions del campus 760.000 
 Plataforma de tramitació electrònica (Tangram 2.0). Procediments adm. 

electrònics 2.000.000 

 Edifici de la Biblioteca Central 15.000.000 
 Residència d’Estudiants 6.824.406 

 Model d’aula de l’edifici Guillem Cifre de Colonya (Facultat d’Educació) 518.969 

Previsió d’inversions europees 
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 Nou programa de biblioteques 200.000 

 Sistema de preservació digital a llarg termini 360.500 
 Nou edifici per a l’IFISC 7.027.708 

 Infraestructura científica. Clúster de supercomputació Tier-2 (Next Generation?) 950.000 
 Finançament de contractes de recerca 3.000.000 
 Equipament de l’edifici interdepartamental 1.100.000 

 Equipament científic de piscina 600.000 
 Rehabilitació integral de l’edifici Sa Riera 5.000.000 

 Ampliació de Son Lledó 850.000 
 Reforma de l’edifici Mateu Orfila i Rotger 3.000.000 
 Revistes 4.000.000 

TOTAL 62.019.282 

INVERSIONS DEL PROGRAMA OPERATIU 2021-2027     

IMPORT 

Previsió d’inversions europees  



Modernització tecnològica

 S’han millorat les infraestructures tecnològiques per augmentar la
seguretat de la xarxa i els sistemes de la UIB. Això ha permès la
docència en línia i el teletreball sense incidències durant el
confinament.

 S’ha renovat el cablejat de xarxa per poder permetre la nova xarxa
RedIRIS de 100 Gbps.

 S’han adoptat noves metodologies de desenvolupament per
facilitar la integració de noves aplicacions amb els nostres sistemes.

 S’ha potenciat el tractament de dades institucionals i s’ha fet el
primer panel de dades acadèmiques per centres.

 Es treballa amb el Govern per a la possible creació d’un centre de
supercomputació, intel·ligència artificial i ciberseguretat.

53



 La UIB està situada entre les universitats més transparents

 Dyntra: la UIB ocupa la posició 8 del seu rànquing (l’any 2018 ocupava la posició 32). 
 Fundación Compromiso y Transparencia: la UIB se situa dins el grup d’universitats transparents 

i ocupa la posició 4 del seu rànquing. 

 S’ha reforçat l’estructura normativa i institucional de la UIB en matèria de transparència

 Creació de la Comissió de Transparència de la UIB (Acord executiu 13114/2019). 
 Nomenament de la cap d’àrea de transparència.
 Aprovació del Reglament de transparència (Acord normatiu 13256/2019).
 Instrucció sobre les sol·licituds, requeriments i publicació de la informació. 
 Instrucció de transparència institucional dels membres del Consell de Direcció.
 Instrucció de responsables i terminis per publicar la informació al Portal de transparència. 

 Nova imatge del Portal de transparència de la UIB

 Publicació de nova informació.
 Per primera vegada es dona veu al ciutadà a través de l’espai Participa.
 Incorporació dels indicadors institucionals.

Portal de transparència



Universitat Oberta per a Majors

87% d’increment respecte del curs 2012-13

Suports

GOIB

Consells insulars

Ajuntaments

Fundació “la Caixa”

El Corte Inglés
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Projecció cultural: activitats i assistents
Total: 1.402

Total: 56.601
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Activitats

Any 
acadèmic

Nombre de 
concerts 
i actes 

acadèmics

2013-14 46

2014-15 46

2015-16 50

2016-17 63

2017-18 71

2018-19 82

2019-20 27

2020-21 4

Total 389

Coral UIB



Seus universitàries

 S’ha continuat amb la projecció cultural i amb el paper dinamitzador que 
duen a terme les seus de Menorca i d’Eivissa-Formentera, a través de la 
col·laboració amb les institucions públiques i privades de les Illes.

 S’ha treballat en el desenvolupament d’estudis no reglats, títols propis i 
activitats acadèmiques rellevants, així com per incrementar les activitats 
dirigides als més joves, alumnes d’educació primària i secundària i possibles 
futurs estudiants de la UIB.

 S’ha continuat treballant en la millora del web i de la imatge institucional, 
amb més informació d’interès específic per als alumnes i la societat de les 
Illes. 
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Curs Estu-
diants

De 
nou
ingrés

Graduats Professorat
ass. Palma

Màster

2013-14 251 81 39 33…101 19

2014-15 273 95 55 38…99 30

2015-16 282 79 64 41…117 29

2016-17 248 105 49 46…133 26

2017-18 235 61 60 51…121 29

2018-19 243 75 52 62…172 28

2019-20 237 73 47 56…172 32

2020-21 289 96 55…175 28

Curs Estu-
diants

De 
nou
ingrés

Graduats Professorat
ass. Palma

Màster

2013-14 385 92 42 38…104 17

2014-15 390 94 53 41…104 15

2015-16 377 86 62 40…104 15

2016-17 349 89 69 38…125 26

2017-18 325 87 66 53…96 34

2018-19 319 98 58 56…144 57

2019-20 307 74 47 56…150 35

2020-21 327 85 56…150 30

Seus universitàries: dades acadèmiques

Menorca Eivissa i Formentera

Graus:
 Dret
 Administració d’Empreses
 Educació Primària, Educació Infantil
 Infermeria
 Turisme

Màsters:
 Formació del Professorat
 MTA en Gestió Turística



Infraestructures i campus

 S’ha continuat millorant les infraestructures: aules, despatxos, laboratoris 
docents i de recerca.

 S’han integrat les dades proporcionades pel Sistema d’Informació 
Geogràfica (SIGUIB) en la millora de la gestió i planificació dels espais.

 S’ha continuat invertint en la prevenció de riscs laborals i en la salut laboral.

 S’han iniciat les obres de l’edifici interdepartamental, per encabir-hi les 
facultats de Psicologia i d’Infermeria i Fisioteràpia.

 Adequació del soterrani del IUNICS (800 m2) en fase de licitació.

 S’ha avaluat la possibilitat d’ampliar la zona per a vianants, després de la 
construcció de l’edifici interdepartamental.

 S’ha aprovat un reglament de gestió d’espais.
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Infraestructures i campus

 Construcció d’un hivernacle, camp experimental per als estudis de grau 
d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural i el Màster en Enginyeria 
Agronòmica, juntament amb el Vicerectorat d’Investigació. 

 Instal·lació de 7 pèrgoles de fusta tractada per a exterior, així com plaques 
solars fotovoltaiques en aquestes pèrgoles, per tal de disposar de punts de 
càrrega elèctrica. 

 Instal·lació de portes automàtiques a la majoria dels edificis, amb detectors 
per poder obrir-les mitjançant una app.

 Actuacions en matèria d’esports, microespais esportius i circuits de running.

 Adequació de la parcel·la de les llacunes i zona adjacent a la font de la Vila: 
teatre a l’aire lliure, zona verda, jardí de la memòria, circuit de running...
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Millora de l’entorn
Més de 8.000 m2 per a vianants
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Adequació de la parcel·la de les llacunes 

Millora de l’entorn
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Desenvolupament del projecte Campus 
Saludable 

Creació de l’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible

La UIB presideix la Xarxa Espanyola d'Universitats Saludables (REUS) i 
el grup US CRUE Sostenibilitat 

 7 edicions de la Setmana Saludable i Sostenible de la UIB, que han implicat
6.462 persones.

 34 accions de formació mitjançant tallers, seminaris i cursos com, per exemple, 3
edicions de tallers de cuina o 3 edicions de tallers d'atenció plena.

 78 accions de sensibilització directa en forma de taules informatives, pauses
saludables, conferències o les 5 edicions del cicle de documentals.

 Taules informatives periòdiques als edificis del campus sobre diferents
temàtiques de salut i sostenibilitat.

 Elaboració de 24 infografies i altre material gràfic per conscienciar i despertar
l’esperit crític en matèria de salut i sostenibilitat.
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Desenvolupament del projecte Campus 

Saludable 

 Assessorament en matèria de salut i sostenibilitat a les cafeteries del campus i en la
redacció de documents institucionals com el Plec de prescripcions tècniques de les
cafeteries i les màquines expenedores. I també assessorament a congressos, jornades
o seminaris realitzats a la UIB.

 Posada en marxa del Punt d’Atenció a la Comunitat Universitària (PACU): consultes de
nutrició, activitat física, sexualitat, benestar emocional, prevenció d'addiccions, salut
bucodental, així com ajudes i atenció social per a l'alumnat...

 Col·laboració amb més de 65 entitats i empreses.

 Hem rebut el primer Premi Estratègia NAOS del Ministeri de Sanitat.

 S’han signat des de 2017 tres convenis per a la promoció i desenvolupament de
l’activitat física i l’esport amb la Conselleria d’Afers Socials i Esports.

 Posada en marxa del projecte d’horts ecològics de la UIB en col·laboració amb Creu
Roja-Illes Balears.
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 En el període 2013-2020 un total de 188 alumnes han participat en els programes de 
mobilitat internacional i beques de pràctiques en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament i Estades Solidàries.

 En sis convocatòries de projectes de cooperació al desenvolupament han participat 446 
membres de la comunitat universitària, juntament amb 284 membres de contraparts 
sòcies d’uns 12 països i un total de 35 entitats col·laboradores.

 A més, durant el curs 2019-20 s’han gestionat dues convocatòries de recerca d'impacte 
social aplicada al desenvolupament humà sostenible en el context de la COVID-19 en 
les quals s’han finançat 11 projectes, la qual cosa suposa la participació activa de 52 
membres de la comunitat universitària i 28 entitats col·laboradores.

 Mitjançant les convocatòries d'ajuts per a accions d'educació per a la ciutadania global, 
360 membres de la comunitat universitària han impulsat un total de 84 accions. 

 Posada en marxa del Portal de voluntariat de la UIB, de forma innovadora.  

Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS)



OCDS: cooperació, voluntariat i solidaritat 

S’han concedit 17 beques de pràctiques per a estudiants i 10 ajuts d’Estades 
Solidàries per a estudiants i PAS, en 8 països empobrits.

S’han executat 16 projectes de cooperació en 7 països, amb la implicació de 
més de 150 membres del PAS i PDI.

S’han realitzat 10 accions d’educació per al desenvolupament, a càrrec de més 
de 40 universitaris, amb la col·laboració de 5 entitats de les Illes Balears. A 
més, 5 exposicions itinerants i 11 col·laboracions de sensibilització. 

S’han dut a terme més de 20 accions formatives de transversalització i 
innovació docent de l’Agenda 2030.

S’han donat d’alta al Portal de voluntariat més de 450 persones i més de 90 
entitats.

Més de 2.200 persones han participat en accions de cooperació i educació al 
desenvolupament i s’han lliurat més de 730 certificats de reconeixement.

La UIB coordina la Xarxa Espanyola d’Universitats Saludables i el Grup 
de Treball de la CRUE Sostenibilitat (76 universitats)
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Campus sostenible

Treballam en la conformació d’un campus ambientalment sostenible

 S’estudia la possibilitat d’incorporar la UIB a la xarxa Green Campus,
promoguda per l’ADEAC (Associació d’Educació Ambiental i del
Consumidor).

 S’ha elaborat un pla de sostenibilitat, específicament en:
optimització del consum d’aigua i energia
reducció de la generació de residus i millora de la recollida selectiva
compra verda, comerç just i consum responsable
biodiversitat i canvi climàtic.

 Pla de mobilitat 2018-20.

 S’ha planificat el paper de la UIB dins l’Agenda 2030 de l’ONU per a la
consecució dels Objectius de desenvolupament sostenible (ODS).
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Oficina d’Igualtat d’Oportunitats

 El Consell de Govern ha aprovat el segon Pla estratègic d’igualtat.

 S’ha creat una llista de professores expertes en diversos àmbits que
apliquen la perspectiva de gènere (compartida amb l’IBDona).

Ja hi participen 21 dones. Actualment es capten noves expertes.

 S’han realitzat tallers contra els estereotips de gènere impulsats pel 
Consell Social. Hi han participat 48 instituts de Mallorca, Menorca i 
Eivissa.

 S’ha realitzat l'activitat «Jo també puc fer-ho (nines i ciència)», amb el
suport del Consell Social i Port-UIB. Hi han participat unes 70 alumnes
d’educació secundària el 2016, i 250 alumnes –incloent-hi les d’un institut
d'Eivissa– el 2017.
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Moltes gràcies
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