Introducció a la Memòria acadèmica 2013-14
La Memòria de l’any acadèmic 2013-14 que es presenta correspon al balanç del primer any
de gestió del mandat de l’equip de govern del Rector Llorenç Huguet Rotger, que inicià a
partir del seu nomenament, en data 14 de juny de 2013, Decret 29/2013, publicat al BOIB
núm. 85, del dia 15 de juny.
L'acte solemne d'obertura de l’any acadèmic tingué lloc a la sessió acadèmica del dia 20 de
setembre de 2013 a la sala d'actes de Son Lledó. La doctora Mercè Gambús, professora
d'Història de l'Art, va pronunciar la lliçó inaugural amb el títol «La centralitat de
l’historiador de l’art en la transversalitat del coneixement aplicat a la conservació del
patrimoni cultural».
El dia 25 de setembre de 2013 es va inaugurar l’any acadèmic a la Seu universitària
d’Eivissa i Formentera, i a la Seu universitària de Menorca, el dia 2 d’octubre, amb la
mateixa lliçó inaugural pronunciada per la doctora Mercè Gambús. Així mateix es va
organitzar i dur a terme la cerimònia de graduació de l’any acadèmic 2013-14 a les seus
universitàries, respectivament, els dies esmentats.
El dia 1 d’octubre de 2013 va tenir lloc l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2013-14 de
la Universitat Oberta per a Majors a Son Lledó.
Aquest any acadèmic 2013-14 els distints centres han dut a terme la cerimònia de graduació
dels seus estudiants, en lloc de fer una cerimònia única. Aquestes cerimònies varen tenir
lloc del dia 10 al dia 22 de juliol, a les 19 hores, a l’Aula Magna de l’edifici Arxiduc Lluís
Salvador (Escola d’Hoteleria). El dia 16 de juliol va tenir lloc l’acte de graduació de la
UOM, a Son Lledó, i el dia 25 de setembre, l’acte de graduació de l’Escola Politècnica
Superior, també a Son Lledó.
El programa educatiu, cultural i social que es desenvolupa a través del programa Universitat
Oberta per a Majors (UOM) es desplega en distints pobles de les Illes Balears. El 29 d’abril
de 2014 va tenir lloc la presentació de la primera edició de La UOM als Pobles de Menorca.
Finalment, la Universitat vol fer una menció de les persones que han treballat durant anys a
la nostra institució i que el darrer any acadèmic han començat a gaudir d’una merescuda
jubilació: Luis Gállego Castejón, Pere J. Brunet Estarellas, Antònia Llobera Balle, Joan M.
Piquer Montoro, Bartomeu Nadal Homar, Guillem Ramon Pérez de Rada, Francesc Bujosa
Homar, Magdalena Thomàs Terrassa, Araceli Boj Lorenzo, Joana Cerdà Oliver, José
Domínguez Díaz, Ignacia Caballero Heras, Laura Coll Villalonga, Román Miró de Mesa
Josa, Glòria Salom Piñol, Joan Francesc Frau Serra, M. Carmen Miró Josa, Luis Fco. Piña
Saiz.
I una altra menció a les persones que, havent format part de la nostra institució, ens han
deixat definitivament. En aquest darrer any acadèmic s’ha produït el traspàs de les persones
següents:

Sr. Carles Blanes Nouvilas, Medalla d’Or i primer president del Consell Social de la
Universitat de 1985 a 1993. Dia 16 de desembre de 2013.
Sr. Cesare Segre, doctor honoris causa. Dia 16 de març de 2014.
Sra. Pilar Ferrer de Sant Jordi Montaner, professora titular d’escola universitària i emèrita
d’Infermeria. Dia 11 de maig de 2014.
Sr. Ignacio Vega de la Peña, professor de l’Escola Universitària de Relacions Laborals. Dia
25 de juliol de 2014.

Claustre
El Claustre és el màxim òrgan representatiu de la comunitat universitària, es va reunir
en una ocasió per dur a terme les activitats següents:
Sessió ordinària del dia 6 de març de 2014
— Informe del president del Claustre.
— Informe de la Síndica de Greuges.
— Elecció dels representants dels degans de facultat i directors d’escola i dels
representants dels directors de departament i d’institut universitari de recerca al
Consell de Govern.

Consejo de Gobierno
El Consejo de Gobierno es el órgano de gobierno de la Universidad que ejerce la potestad
reglamentaria de la misma mediante la aprobación de las normas de régimen interno.
Durante el pasado año académico se convocó el Consejo de Gobierno en ocho sesiones
ordinarias.
La composición del Consejo de Gobierno a lo largo de este año ha experimentado cambios, a
raíz de algunas sustituciones de cargos, de elecciones de órganos unipersonales o por haber
transcurrido el mandato estatutario.
El Consejo de Gobierno en el ejercicio de sus funciones ha desplegado una importante
actividad reglamentaria, que se puede resumir en los siguientes puntos:
1. Desarrollo normativo del texto estatutario de la Universidad, con la aprobación de la
normativa siguiente:
5 de noviembre de 2013

18 de diciembre de 2013

5 de febrero de 2014

18 de marzo de 2014

Aprobación de la modificación del Acuerdo normativo
10336/2012, del día 8 de junio, por el que se aprueba la
normativa de gestión de prácticas externas de los estudiantes
de la UIB en empresas, entidades o instituciones
Aprobación de la normativa por la que se fija la composición
numérica del colectivo estudiantil de las juntas de facultad y
escuela
Aprobación del Proyecto de Presupuesto y la relación de
puestos de trabajo del personal funcionario de la Universidad
de las Islas Baleares para el año 2014
Aprobación de la modificación del Acuerdo normativo
5771/2002, de 24 de junio, por el que se crea el Centro de
Tecnologías de la Información de la UIB (CTI @ UIB)
Aprobación de la modificación del Acuerdo normativo
9389/2010, de 30 de marzo, por el que se aprueba la
normativa de acceso a la Universidad mediante acreditación
de experiencia laboral o profesional
Aprobación de la modificación del Acuerdo normativo
4465/1999, de 11 de mayo, por el que se regulan diversos
aspectos económicos sobre la aplicación del artículo 11 de la
LRU en la UIB y de la relación económica con la Fundación
Universidad-Empresa de las Islas Baleares
Aprobación de la modificación del Acuerdo normativo
10041/2011, de 22 de noviembre, por el que se crea la
Escuela de Doctorado de la UIB
Aprobación del cumplimiento del Acuerdo normativo
8879/2008, de 19 de diciembre, modificado por el Acuerdo
normativo 10517/2013, de 30 de enero, por el que se aprueba
el documento que regula el cómputo de la actividad docente
del profesorado de la UIB
Aprobación del Reglamento sobre estudios propios de la

9 de mayo de 2014

13 de junio de 2014

22 de julio de 2014

UIB
Aprobación del Reglamento académico de la Universidad
Aprobación del calendario para el año académico 2012-13
Aprobación de la transformación de las plazas de profesores
colaboradores en plazas de profesores colaboradores
doctores, de conformidad con el contenido de la disposición
adicional tercera de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril,
por la que se modifica la Ley orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades
Aprobación del programa de ayudas para actividades
relacionadas con convenios de la UIB
Aprobación del programa de ayudas para la realización de
congresos en la UIB
Aprobación de la modificación del Acuerdo normativo
7251/2005, de 17 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento para la contratación de profesores eméritos de la
Universidad de las Islas Baleares
Aprobación del plan de la Universidad de las Islas Baleares
para facilitar la obtención del complemento por actividad
investigadora (sexenios)
Aprobación del Reglamento de ordenación de las enseñanzas
universitarias de doctorado de la Universidad de las Islas
Baleares
Aprobación del programa de eméritos propios de la
Universidad de las Islas Baleares.

2. Otras actividades desarrolladas por el Consejo de Gobierno en virtud de sus
competencias:
- Aprobación de diversas modificaciones de plantilla de los departamentos de la Universidad.
- Aprobación de diversas modificaciones del catálogo del PAS y de la relación de puestos de
trabajo para el personal funcionario y laboral de la Universidad de las Islas Baleares de los
años 2013 y 2014.
- Aprobación de la implantación de los estudios de grado de Turismo en la Sede universitaria
de Menorca.
- Aprobación de la creación del Comité de Ética de Experimentación Animal (CEEA) de la
Universidad de las Islas Baleares.
- Aprobación de la creación del Comité de Bioseguridad de la Universidad de las Islas
Baleares.
- Aprobación de la creación del Servicio Universitario de Atención Psicológica (SUAP) de la
UIB.
- Aprobación de la creación del Comité de Ética de la Investigación (CER) de la Universidad
de las Islas Baleares.
- Aprobación de la creación del Comité de Ética de la Investigación Biosanitaria (CERBI) de
la Universidad de las Islas Baleares.
- Aprobación de la supresión del Centro de Investigación Económica UIB-Sa Nostra (CRE
UIB-Sa Nostra).
- Aprobación de la propuesta de creación del Instituto de Investigación Sanitaria de Mallorca.

- Aprobación del curso de adaptación al grado de Relaciones Laborales.
- Aprobación de la oferta de plazas y del numerus clausus para el año académico 2014-15.
- Aprobación de la propuesta de rediseño del logo de la UIB.
- Aprobación de la modificación del convenio marco para la creación de la empresa
tecnológica EBT Inisle, SL, firmado entre la Universidad de las Islas Baleares y Inisle, SL.
- Aprobación del convenio entre la Universidad de las Islas Baleares y el Centro de Enseñanza
Superior Alberta Giménez para finalizar la vigencia del convenio de adscripción.
- Aprobación de la modificación de los Estatutos del Consorcio Escuela de Hostelería de las
Islas Baleares.
- Aprobación de la desvinculación de la UIB del Consorcio Centro Baleares Europa en las
condiciones de la propuesta vigente y propuesta de establecer una nueva relación con el
Centro mediante la suscripción de un acuerdo marco y convenios específicos.
- Aprobación de la convocatoria de ayudas de la UIB para el año académico 2013-14 por
circunstancias personales sobrevenidas
- Aprobación de la creación de la empresa de base tecnológica Conceptio, SL
- Aprobación de los estudios oficiales de postgrado siguientes:
o Master Universitario en Lenguas y Literaturas Modernas
o Master Universitario en Dirección y Planificación del Turismo
o Master Universitario en Economía del Turismo y Evaluación de Proyectos
o Máster Universitario en Psicología General Sanitaria
o Master Universitario en Ingeniería Informática
o Master Universitario en Ingeniería de Telecomunicaciones
o Master Universitario en Ingeniería Agronómica
o Programa de Doctorado en Psicología
o Programa de Doctorado en Filología y Filosofía.
- Aprobación del cambio de nombre de los estudios oficiales de postgrado siguientes:
o Programa de Doctorado en Economía por programa de Doctorado en Economía
Aplicada.
o Programa de Doctorado en Ciencias Médicas y Básicas y de la Salud por programa de
Doctorado en Investigación Traslacional en Salud Pública y Enfermedades de Alta
Prevalencia.
o Máster Universitario en Física, Computación y Aplicaciones para Máster Universitario
en Física Avanzada y Matemática Aplicada.
o Master Universitario en Biotecnología y Biodiversidad para Máster Universitario en
Biotecnología Aplicada
o Master Universitario en Economía del Turismo y Evaluación de Proyectos para Máster
Universitario en Economía del Turismo: Monitorización y Evaluación.
- Aprobación de la asignación de complementos retributivos adicionales del PDI de la UIB,
una vez evaluados por la Comisión de Asesoramiento de la AQUIB. Convocatoria 2014:
o Complemento retributivo de estímulo y reconocimiento de la docencia y la formación
permanente asignado a cincuenta y cuatro (54) profesores.
o Complemento retributivo de estímulo y reconocimiento de la actividad investigadora
asignado a doscientos setenta y un (271) profesores.
- Aprobación del complemento asignado a ciento doce (112) profesores que imparten
docencia en la modalidad «Campus Illes» del proyecto Campus Extens durante el curso
académico 2013-14.
- Aprobación de la asignación de complementos retributivos por aumento de la carga docente
a cincuenta y cinco (55) profesores.
- Aprobación de veintisiete (27) propuestas de ayudas para estancias breves de profesores de
reconocido prestigio de otras universidades en la UIB.

- Aprobación de veintinueve (29) propuestas de colaboradores honoríficos de diferentes
departamentos.
- Concesión de cinco (5) licencias de estudios, previo informe del departamento
correspondiente.
- Sustitución de miembros de las comisiones: Económica, Electoral y Consejo Social.
- Elección de representantes de los profesores del Consejo del Instituto de Ciencias de la
Educación (ICE).
- Elección de los miembros de los comités o comisiones:
o Comité de Ética de Experimentación Animal de la UIB (CEEA)
o Comisión de los estudios propios
o Comité de Bioseguridad
o Comité Ético de la Investigación (CER)
o Comité Ético de la Investigación Biosanitaria (CERBI).
- Aprobación de la propuesta de doce (12) comisiones para la provisión de las plazas de
profesorado contratado.
- Aprobación de un (1) título propio de grado de la UIB.
- Aprobación de ciento trece (113) títulos propios de postgrado y estudios propios de la UIB.
- Aprobación de modificaciones en la reedición de títulos propios de postgrado:
o Modificación en la dirección del Diploma Senior de la UOM.
- Aprobación de las venias docentes del profesorado que imparte clases en las escuelas
adscritas: Escuela Universitaria de Relaciones Laborales, Escuela Universitaria de Turismo
del Consejo Insular de Ibiza y Escuela Universitaria de Turismo Felipe Moreno.
- La Comisión Académica, por delegación del Consejo de Gobierno, concedió cincuenta y dos
(52) premios extraordinarios de estudios de grado y de estudios oficiales de primer y segundo
ciclo, a propuesta de la facultad o escuela universitaria correspondiente:
o En la sesión del día 26 de septiembre de 2013: cuatro (4)
o En la sesión del día 12 de diciembre de 213: siete (7)
o En la sesión del día 13 de marzo de 2014: veinticuatro (24)
o En la sesión del día 12 de junio de 2014: catorce (14)
o En la sesión del día 17 de julio de 2014: tres (3).
- Ratificación de cuarenta y cinco (45) acuerdos marco y ciento veintinueve nueve (129)
convenios, protocolos y adendas, de los cuales diecisiete (17) son tramitados por el CEP.

Años

EVOLUCIÓN DE CONVENIOS, 1998-2013
CGOBIERNO CDIRECCIÓN
FIRMADOS

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

0
-15
1
38
29
33
27
55
79
65
51
85
77
75
121
48
42

0
-15
-2
40
47
36
32
77
75
73
67
92
90
94
116
71
54

0
-22
-23
40
22
31
13
61
38
59
42
76
66
65
108
33
21

Consell de Direcció
El Consell de Direcció, presidit pel Rector i integrat pels vicerectors, el delegat del
Rector, el Secretari General i la Gerent, desenvolupa les tasques de gestió, direcció,
coordinació i execució de la política de la Universitat dins les línies programàtiques
presentades pel Rector.
Durant el passat any acadèmic 2013-14, el Consell de Direcció es va reunir en sessió
ordinària pràcticament cada dimarts i quatre vegades en sessió extraordinària.
Les activitats més rellevants dutes a terme pel Consell de Direcció, en el marc de les
seves competències, són:
1. Modificació de la Resolució del Rectorat 10607/2013, de 17 de juny, i fixació d'una
nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció,
de conformitat amb els articles 26 i 27.1.a) i h) dels Estatuts de la Universitat.
2. Aprovació de l’avantprojecte de Pressupost, que posteriorment, ja convertit en
Projecte de Pressupost, és tramès al Consell de Govern i al Consell Social perquè sigui
aprovat definitivament.
3. Assignació, als efectes electorals, de la docència dels estudis de postgrau als
departaments de la UIB.
4. Aprovació dels Reglament del Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i
Teledetecció de la UIB.
5. Aprovació del reglaments interns següents:
— del Comitè d'Ètica d'Experimentació Animal de la UIB.
— del Comitè de Bioseguretat de la UIB.
6. Aprovació de la normativa sobre el coneixement de la llengua anglesa als estudis de
grau.
7. Acord en relació amb els alumnes matriculats en titulacions de màster universitari
de la UIB que s'extingeixen.
8. Convocatòria de places d'alumnat col·laborador per a l’any acadèmic 2014-15.
9. Creació de noves categories de professor associat.
10. Modificació del nombre de vicedegans de les facultats d'Educació i de Turisme.
11. Modificació del nombre de subdirectors de l'Escola Politècnica Superior.
12. Aprovació del projecte SmartUIB.
13. Creació de l'Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible.
14. Creació del Laboratori de Biologia Agroambiental.
15. Creació de les comissions socials de les seus universitàries.
16. Compleció de l'Acord executiu 9008/2009, de 31 de març, pel qual es determinen
els càrrecs unipersonals de responsabilitat en gestió universitària recollits als Estatuts de
la UIB, així com els assimilats als anteriors.
17. Modificació de diversos acords executius:
— Acord executiu 8920/2009, de 13 de gener, pel qual es crea la Comissió de
Qualitat de la Universitat de les Illes Balears.
— Acord executiu 10300/2012, de 15 de maig, pel qual s'aprova la llista de títols,
diplomes, exàmens o proves equivalents que acrediten l'assoliment del nivell B2
d'anglès del MECR, que reconeix la competència del coneixement de la llengua
anglesa exigida pels plans d'estudis de grau verificats.

— Acord executiu 9617/2010, de 2 de novembre, pel qual es regula el coneixement
de la llengua anglesa als estudis de grau.
— Acord executiu 9719/2011, de 7 de febrer, pel qual es desenvolupa la normativa
de coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau.
— Acord executiu 10144/2012, de 17 de gener, pel qual s'estableixen criteris del
programa Campus Extens illes.
18. Aprovació dels títols propis següents:
— Curs d'Actualització Universitària en Trastorn per Dèficit d'Atenció i
Hiperactivitat. Títol propi de postgrau de la UIB (5 crèdits europeus).
19. Autorització de la reedició de quaranta-cinc (45) títols propis de postgrau del curs
2014-15.
20. Creació de la Comissió de Tecnologies de la Informació de la UIB.
21. Designació dels representants de l'Administració del Comitè de Seguretat i Salut.
22. Aprovació de la composició de les comissions següents:
— Comissió avaluadora del procediment d'accés a la Universitat per als més grans
de 40 anys.
— Comissió que ha de realitzar l’entrevista personal a les persones que hagin
superat la prova d'accés a la Universitat per als més grans de 45 anys.
— Comissió de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears
— Comissió que ha de resoldre les sol·licituds d'ajuts finançats pel fons dinerari
d'ajuda social als alumnes de la UIB que per causes sobrevingudes es trobin en
una situació temporal de dificultat econòmica per continuar estudis oficials
— Comissió de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
23. Modificació de la composició de les comissions següents:
— Comissió avaluadora de l'Oficina de Suport a la Recerca
— Comissió de Relacions Internacionals
— Comissió paritària per al Pla d'igualtat de la UIB.
24. Concessió de vint-i-set (27) llicències d'estudis inferiors a tres mesos per fer
activitats docents o d'investigació en centres acadèmics nacionals i estrangers, amb
l'informe previ dels departaments corresponents.
25. Renovació d'una (1) comissió de serveis a PDI.
26. Convocatòria dels processos electorals següents:
— Eleccions per elegir alguns dels òrgans col·legiats de la Universitat que
determina l'article 6.2 de la normativa electoral:
a) Elecció dels representants dels estudiants a les juntes de facultat o escola.
b) Elecció dels representants dels professors associats, dels becaris i del personal
per al desenvolupament d'investigació científica o tècnica adscrit al
departament no inclòs a la lletra a) de l'article 33.1 dels Estatuts als consells
de departament.
c) Elecció dels representants dels estudiants als consells de departament.
— Eleccions de director del Departament de Dret Privat.
— Eleccions de degà de la Facultat de Dret.

Consell Social
Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 19 de desembre de 2013
 Aprovació del pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 2014, de
86.039.873,87 euros.
 Aprovació del pressupost del Consell Social de la UIB per a l’any 2014, de
75.927,20 euros.
 Emissió de l’informe favorable sobre la implantació dels estudis de Màster
Universitari en Llengües i Literatura Modernes.
 Emissió de l’informe favorable sobre la implantació dels estudis de Màster
Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional.
 Aprovació dels canvis de denominació de màsters universitaris i programes de
doctorat següents:
 El Màster Universitari en Física, Computació i Aplicacions passa a denominar-se
Màster Universitari en Física Avançada i Matemàtica Aplicada.
 El Màster Universitari en Biotecnologia i Biodiversitat passa a denominar-se
Màster Universitari en Biotecnologia Aplicada.
 El programa de Doctorat en Economia passa a denominar-se programa de Doctorat
en Economia Aplicada.
 El programa de Doctorat en Ciències Mèdiques i Bàsiques i de la Salut passa a
denominar-se programa de Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública
i Malalties d’Alta Prevalença.
 Aprovació de la creació de l’Institut d’Investigació Sanitària de Mallorca.
 Aprovació de complements retributius de professorat i de Campus Extens Illes.
 Aprovació de la convocatòria de complements retributius addicionals del personal
docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears de conformitat amb les
previsions del Decret 19/2008, de 22 de febrer (d’estímul i reconeixement de la
docència i la formació permanent, i d’estímul i reconeixement de l’activitat en
investigació).
 Aprovació de la renovació del contracte pel servei d’auditoria financera i de
compliment de la UIB per a l’exercici 2013 a l’empresa CMS Auditors Associats,
SL.
 Aprovació de les bases i la convocatòria dels VIII premis d’investigació per a
estudiants de segon curs de batxillerat i segon curs de cicles formatius de grau
superior, curs 2013-14.
Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 6 de maig de 2014
 Aprovació de l’emissió de l’informe favorable de la finalització del conveni
d’adscripció del Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez.
 Aprovació de la modificació del conveni marc de col·laboració per a la creació de
l’empresa de base tecnològica Inisle Interactive Technologies, SL.
 Aprovació de la modificació de la composició de les comissions del Consell Social
de la UIB.
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Sessió ordinària del ple del Consell Social del dia 24 de juliol de 2014
 Aprovació de la liquidació dels comptes anuals de la UIB de l’any 2013.
 Aprovació d’iniciar un procediment de contractació de servei d’una empresa externa
per a la realització de l’auditoria financera i de compliment de la UIB, de la FUEIB i
de la FuGUIB de l’exercici 2014.
 Aprovació de l’emissió de l’informe favorable sobre la implantació dels estudis de
Màster Universitari en Economia del Turisme: Monitorització i Avaluació; i
aprovació de l’emissió de l’informe favorable sobre la modificació del pla d’estudis
del Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos.
 Aprovació de complements retributius addicionals del personal docent i investigador
de la UIB, complements retributius del PDI per augment de càrrega docent i
complements retributius del PDI que han d’impartir docència de la modalitat Campus
Extens Illes.
 Aprovació de la participació de la UIB en la constitució de l’empresa de base
tecnològica Conceptio, SL.
 Ratificació de l’acord de la comissió permanent sobre el repartiment de les beques de
col·laboració del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, curs 2014-15.
 Autorització al president per a la constitució de la plataforma Alumni.
 Aprovació de les bases i la convocatòria dels IX premis d’investigació per a alumnes
de segon curs de batxillerat i de segon curs dels cicles formatius de grau superior
convocats pel Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, curs 2014-15.
 Aprovació de la memòria del Consell Social de la UIB del curs 2013-14.
Resultats de la VIII convocatòria dels premis d’investigació per a alumnes de segon
curs de batxillerat i segon curs de cicles formatius de grau superior, curs 2013-14,
convocats pel Consell Social de la UIB
Premis de la categoria de treballs individuals relacionats amb les arts, humanitats,
ciències socials o ciències jurídiques
Treball: La influencia de la observación de los astros como instrumento para la
predicción de la meteorología y su aplicación a la agricultura en la Antigüedad
clásica.
Autora: Alicia Martín Fidalgo.
Professora responsable del treball: María José Valle Fernández.
Centre educatiu: IES Son Pacs.
Treball: La influència dels Ferrocarrils de Mallorca en la demografia i l’economia
local.
Autor: Miquel Galmés Sagrera.
Professor responsable del treball: Manel Santana Morro.
Centre educatiu: IES Mossèn Alcover.

2

Premis de la categoria de treballs individuals relacionats amb les ciències, ciències de
la salut, enginyeria i arquitectura:
Treball: Estudio de los efectos de la salinidad sobre dos variedades de tomate
(Solanum Lycopersicum) de Mallorca.
Autora: Àngela Ruiz Pons.
Professora responsable del treball: Catalina Morey Mas.
Centre educatiu: IES Son Pacs.
Treball: Els hàbits alimentaris dels adolescents. El cas dels estudiants de l’IES
XXXXXXXX.
Autora: Rosa Rullan Aguiló.
Professor responsable del treball: Antoni Morante Milla.
Centre educatiu: IES Madina Mayurqa.
Premis de la categoria de treballs col·lectius relacionats amb les arts, humanitats,
ciències socials o ciències jurídiques:
Treball: Street Art a Ciutadella
Autores: Sandra Torrens Juaneda, Mariona Llorens Torres i Maria Valls Todolí.
Professor responsable del treball: Santiago Cardona Pons.
Centre educatiu: IES M. Àngels Cardona.
Premis de la categoria de treballs col·lectius relacionats amb les ciències, ciències de
la salut, enginyeria i arquitectura:
Treball: Smart Cities. Proyecto de una ciudad inteligente.
Autors: Sergio Fornés Fornés, Marco Sánchez Beeckman i Víctor Cirer Pastrana.
Professors responsables del treball: Ester Micó Amigo i Antoni Roca Pujol
Centre educatiu: IES Son Ferrer.
Enllaç pàgina web:
<http://www.uib.cat/lauib/Organs-de-govern/Consell-Social/Activitats-inoticies.cid174452>.
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Sindicatura de Greuges
És l’òrgan encarregat de defensar i protegir els drets i els interessos legítims de tots els
membres de la comunitat universitària: alumnat, professorat i personal d’administració i
serveis. El seu règim jurídic és definit a l’article 81 dels Estatuts de la UIB. Al
Reglament de funcionament de la Sindicatura es recullen les seves funcions i
atribucions.
Actualment, la Síndica de Greuges és la doctora Joana Maria Petrus Bey, professora
titular d’universitat d’Anàlisi Geogràfica Regional al Departament de Ciències de la
Terra. En les tasques de la Sindicatura hi col·labora la senyora Margalida Rubí Arbós,
com a cap de negociat. A la pàgina web <http://sindicatura.uib.es/> es pot trobar tota la
informació relativa al funcionament de la Sindicatura de Greuges.
1. Activitats realitzades per la Sindicatura de Greuges
Des de l’1 de juliol de 2013 fins al 30 de juny de 2014 la Sindicatura de Greuges ha
tramitat un total de 161 casos. Les activitats realitzades s’han distribuït atenent la
següent tipologia de casos tramitats: 89 consultes (55%), 38 intervencions (24%), 21
queixes (13%), 10 registres de fets (6%) i 3 mediacions (2%). Cal destacar que durant
aquest curs 2013-14 han minvat lleugerament els casos relacionats amb «avaluació»
però s’han incrementat en canvi les consultes i queixes relacionades amb el procés de
matrícula, l’anul·lació parcial d’assignatures i les conseqüències acadèmiques que la
UIB imposa als alumnes que paguen fora de termini. Aquests casos han representat
aquest curs el 44% de la família «Acadèmica», enfront només del 15% del curs 201213. Per aquest motiu, la Sindicatura ha fet una proposta de modificació del Decret de
preus que regula les condicions de matrícula dels estudiants, a fi que es flexibilitzin els
terminis, el procediment de notificació i les conseqüències per impagament. Pel que fa a
la distribució dels casos en funció dels diferents sectors universitaris, s’ha d’indicar que
el 63% han estat presentats pel col·lectiu d’alumnes, el 14% pel PDI, el 2% pel PAS, el
15% pels síndics d’altres universitats, el 3% per persones externes a la UIB i un 3% han
estat intervencions d’ofici. Fent l’excepció d’aquest darrer tipus d’intervenció, el 9%
dels casos han estat plantejats de forma col·lectiva, mentre que el 91% s’han presentat
per iniciativa individual. Dels casos plantejats de forma individual, un 40% han estat
presentats per homes i un 60% per dones. Si atenem el nombre de casos presentats per
cada col·lectiu en relació amb el que cadascun representa sobre el conjunt, observam
que el col·lectiu que més freqüenta i utilitza la Sindicatura de Greuges és el de PDI, amb
una taxa d’utilització del 18,64‰, seguit pel col·lectiu de l’alumnat (taxa d’utilització
del 6,33‰), i pel col·lectiu del PAS (taxa d’utilització del 3,36‰). Finalment, atenent la
distribució dels casos per branques de coneixement, observam que la branca de Ciències
Socials i Jurídiques, amb 13 estudis, és la que ha presentat un nombre major de casos
(53), seguida per la branca d’Arts i Humanitats (6 estudis i 29 casos), mentre que la
branca d’Enginyeria i Arquitectura ha estat la que ha plantejat un menor nombre
d’intervencions.
2. Altres actuacions
S’ha de destacar que la Síndica de Greuges fou elegida presidenta de la Conferència
Estatal dels Defensors Universitaris-CEDU, a la XVI Trobada Estatal de Defensors
Universitaris. També que el dia 6 de març de 2014 va presentar l’Informe 2013 al
Claustre i el dia 6 de maig al Consell Social.
La Sindicatura manté contacte permanent amb els síndics i defensors d’altres
universitats a través del fòrum de la CEDU i de les trobades estatals, europees, de la

Xarxa Lluís Vives, i del G9, que ajuden a crear un ampli marc d’intercanvi
d’experiències i unificació de criteris d’actuació. En aquest sentit, s’ha d’esmentar:
a) Organització de la Trobada de Síndics de Greuges de la Xarxa Vives d’Universitats,
que tingué lloc a la UIB el 5 de juliol de 2013.
b) Assistència a les reunions de defensors del G9, que es varen fer a Logronyo el 12 i el
13 de setembre de 2013, a Madrid el 19 i el 20 de febrer i a Sant Sebastià el 19 i el 20
de juny de 2014.
c) Assistència a la XVI Trobada Estatal de Defensors Universitaris, que tingué lloc a
Sevilla del 6 al 8 de setembre de 2013.
d) Assistència al XX Aniversari de la Xarxa Vives d’Universitats, que tingué lloc a
Alacant el 23 de gener de 2014.
e) Reunions periòdiques de la Comissió Executiva de la CEDU (16 de desembre de
2013, Palma; 18-19 de febrer de 2014, Madrid; 7-9 de maig de 2014, Cadis; 28 de
maig de 2014, Madrid).
S’han d’indicar també les reunions periòdiques dutes a terme entre la Síndica i el
Rector, els vicerectors i altres òrgans de govern de la UIB.
Enllaços a la pàgina web: http://sindicatura.uib.es/

Taules i gràfics
Figura 1. Tipologia dels casos tramitats durant el curs 2013-14

Tipologia
Consulta
Intervenció
Mediació
Queixa
Registre de fets
Total

Nre. de casos
89
38
3
21
10
161

Figura 2. Casos tramitats durant el curs 2013-14 en funció del col·lectiu

Col·lectiu
Alumnat
PDI
PAS
Síndics
Externs
D’ofici
Total

Nre. de casos
102
23
3
24
4
5
161

PAS
2%

Síndics
15%

Extern D'ofici
3%
3%

PDI
14%

Figura 3. Taxa d’utilització de la Sindicatura durant el curs 2013-14
en funció del col·lectiu de la UIB

Col·lectiu
Alumnat
PDI
PAS

Nre.
de
casos
99
23
3

Total
col·lectiu
15.634
1.234
888

Taxa
d’utilització
(x 1.000)
6,33
18,64
3,36

Alumnat
63%

Figura 4. Casos atesos segons la tipologia el curs 2013-14

Tipologia

Nre. de
casos
Acadèmica
102
Administrativa
10
Econòmica
10
Laboral
5
Vida universitària
34
Total
161

Figura 5. Distribució mensual dels casos del curs 2013-14

Mes
Juliol de 2013
Setembre de 2013
Octubre de 2013
Novembre de 2013
Desembre de 2013
Gener de 2014
Febrer de 2014
Març de 2014
Abril de 2014
Maig de 2014
Juny de 2014
Total

Nre. de casos
21
22
20
13
6
10
19
22
8
13
7
161

Figura 6. Distribució dels casos del curs 2013-14 segons la branca de coneixement

Branca de
coneixement
Arts i Humanitats
Ciències
Ciències de la Salut
Ciències Socials i
Jurídiques
Enginyeria i
Arquitectura
Total

Total

Alumnes

PDI

29
9
25
53

24
3
22
46

5
6
3
7

Nre.
estudis
6
4
3
13

4

2

2

6

120

97

23

32

Alumnes matriculats 2013-14
Administració i Direcció d'Empreses (Palma)
Administració i Direcció d'Empreses (Eivissa)
Arquitectura Tècnica
Biologia
Bioquímica
Ciències Empresarials (Palma)
Ciències Empresarials (Eivissa)
Ciències Empresarials (Menorca)
Dret (Palma)
Dret (Eivissa)
Dret (Menorca)
Economia
Educació Social
Educació Social (virtual)
Enginyeria Tècnica Industrial, Electrònica Industrial
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, Telemàtica
Enginyeria en Informàtica
Enginyeria Tècnica Agrícola, Hortofructicultura
Filologia Anglesa
Filologia Catalana
Filologia Hispànica
Filosofia
Física
Fisioteràpia
Geografia
Història
Història de l'Art
Infermeria (Palma)
Matemàtiques
Mestre, Educació Especial (Palma)
Mestre, Educació Física
Mestre, Educació Infantil (Palma)
Mestre, Educació Infantil (Eivissa)
Pedagogia
Psicologia
Psicopedagogia (Palma)
Química
Treball Social
Turisme
Total:

64
2
35
38
16
55
5
4
84
3
1
33
4
1
27
17
20
16
62
22
22
17
15
22
9
3
10
23
31
2
4
2
1
1
2
58
59
23
18
37
20
888

ESTUDIS DE GRAU
Grau d’Administració i Direcció d’Empreses (Palma)

1073

Grau d’Administració i Direcció d’Empreses (Eivissa)
Grau d’Administració i Direcció d'Empreses (Menorca)
Grau de Biologia
Grau de Bioquímica
Doble Titulació: Grau d’Administració d’Empreses i Grau
de Dret
Doble Titulació: Grau d’Educació Social i Grau de Treball
Social
Doble Titulació: Grau de Matemàtiques i Grau d’Enginyeria
Telemàtica
Grau de Dret (Palma)
Grau de Dret (Eivissa)
Grau de Dret (Menorca)
Grau d’Economia
Grau d’ Educació Social
Grau d’Educació Social (virtual)
Grau d’Estudis Anglesos
Grau de Llengua i Literatura Catalanes
Grau de Llengua i Literatura Espanyoles
Grau de Filosofia
Grau de Física
Grau de Fisioteràpia
Grau de Geografia
Grau d’Història
Grau d’Història de l'Art
Grau d’Infermeria (Palma)
Grau d’Infermeria (Eivissa)
Grau d’Infermeria (Menorca)
Grau de Matemàtiques
Grau d’Educació Infantil (Palma)
Grau d’Educació Infantil (Eivissa)
Grau d’Educació Infantil (Menorca)
Grau d’Educació Primària
Grau d’Educació Primària (Eivissa)
Grau d’Educació Primària (Menorca)
Grau de Pedagogia
Grau de Psicologia
Grau de Química
Grau de Treball Social
Grau de Turisme
Grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
Grau d’Edificació
Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Grau d’Enginyeria Informàtica
Grau d’enginyeria Telemàtica
Grau de Relacions Laborals
Total:

70
49
343
226
38
11
6
860
87
50
468
210
135
235
135
175
155
131
243
184
232
175
533
75
52
87
450
105
70
982
28
32
254
415
145
422
561
144
511
215
400
111
169
11.052

CENTRES ADSCRITS
Escola Universitària de Relacions Laborals
Relacions Laborals
Total:
Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez
Comunicació Audiovisual
Mestre, Educació Física
Mestre, Educació Infantil
Mestre, Educació Musical
Mestre, Educació Primària
Periodisme
Estudis de Grau
Grau de Comunicació Audiovisual
Grau d’Educació Infantil
Grau d’ Educació Primària
Grau de Periodisme
Grau de Publicitat i Relacions Publiques
Doble titulació: Grau de Periodisme i Comunicació
Audiovisual
Total
Escola Universitària de Turisme del CIEiF
Grau de Turisme (Eivissa)
Total:
Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno
Turisme (Palma)
Turisme (Menorca)
Estudis de Grau
Grau de Turisme (Palma)
Doble Titulació: Grau de Turisme i Protocol (Palma)
Total:
TOTAL ALUMNES

37
37

5
1
8
2
1
5
82
211
221
117
14
21
688

172
172

4
1
102
4
111
12.948

Alumnes que acaben els estudis
Aquesta relació correspon als alumnes que varen finalitzar els estudis
el curs 2012-2013.
Administració i Direcció d'Empreses
Arquitectura Tècnica
Biologia
Bioquímica
Ciències Empresarials
Dret
Economia
Educació Social
Enginyeria Tècnica Agrícola, Hortofructicultura i Jardineria
Enginyeria Tècnica Industrial, Electrònica Industrial
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, Telemàtica
Enginyeria en Informàtica
Filologia Anglesa
Filologia Catalana
Filologia Hispànica
Filosofia
Física
Fisioteràpia
Geografia
Història
Història de l'Art
Infermeria
Matemàtiques
Mestre, Educació Especial
Mestre, Educació Física
Mestre, Educació Infantil
Mestre, Educació Musical
Mestre, Educació Primària
Mestre, Llengua Estrangera
Pedagogia
Psicologia
Psicopedagogia
Química
Treball Social
Turisme

90
58
76
16
96
118
38
22
23
23
19
9
22
32
22
17
12
17
2
11
9
23
32
12
10
9
4
6
7
6
8
62
94
44
19
48
61

Grau d’Administració d’Empreses
Grau de Biologia
Grau de Bioquímica
Grau de Dret
Grau d’Estudis Anglesos
Grau d’Economia

72
13
20
80
20
20

Grau d’Educació Infantil
Grau d’Educació Primària
Grau d’Educació Social
Grau d’Edificació
Grau en Enginyeria d’Edificació
Grau de Filosofia
Grau de Física
Grau Fisioteràpia
Grau de Geografia
Grau d’Història de l’Art
Grau d’Història
Grau d’Infermeria
Grau de Llengua i Literatura Catalanes
Grau de Llengua i Literatura Espanyola
Grau de Pedagogia
Grau de Psicologia
Grau de Química
Grau de Treball Social
Grau d’Enginyeria Telemàtica
Grau de Turisme

107
161
33
40
34
8
3
22
7
8
16
118
9
11
14
25
7
13
26
36

CENTRES ADSCRITS
Escola Universitària de Relacions Laborals
Relacions Laborals
Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez
Mestre, Educació Especial
Mestre, Educació Física
Mestre, Educació Infantil
Mestre, Educació Musical
Mestre, Educació Primària
Mestre, Llengua Estrangera
Comunicació Audiovisual
9
Periodisme
9

69

4
8
20
3
10
2

Grau d’Educació Infantil
Grau d’Educació Primària
Grau de Comunicació Audiovisual
Grau de Periodisme

35
35
12
12

Escola Universitària de Turisme del CIEiF
Turisme
Grau de Turisme

7
20

Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno
Turisme

6

Grau de Turisme

TOTAL

12
2.373

Alumnat col·laborador
La figura de l’alumne col·laborador es va regular mitjançant l’Acord normatiu del dia
23 de setembre de 1999, per tal de fer participar els estudiants en les tasques de recerca
de la Universitat. En virtut d’aquest acord es preveuen dos tipus d’alumnes
col·laboradors:
a) Alumne col·laborador en tasques d’investigació, lligat a facultats i escoles (tipus a).
b) Alumne col·laborador en tasques d’investigació i pràctiques, lligat a serveis (tipus b).
El 24 de juliol de 2013 el Consell de Govern va aprovar una nova normativa d’alumnat
col·laborador, per Acord normatiu 10713/2013, que regeix els criteris de selecció de
l’alumnat col·laborador a partir del curs 2013-14. En aquesta nova normativa
s’incorporà la figura de l’alumne col·laborador de tipus c), alumne col·laborador en els
projectes d’innovació i millora de la qualitat docent.
D’acord amb aquesta normativa, el Consell de Direcció el dia 30 de juliol de 2013 va
convocar places d’alumnat col·laborador per a l’any acadèmic 2013-14 i aprovà les
quantitats que s’hi destinarien. Les disponibilitats pressupostàries han estat de 41.500
euros, i corresponen 25.000 euros al tipus a), 15.000 euros al tipus b) i 1.500 euros al
tipus c).
Els alumnes seleccionats per a aquest any acadèmic es distribueixen de la manera
següent:
Alumnat col·laborador de tipus a) i b)
Tipus a)
Facultat de Ciències, 64 alumnes
Facultat de Dret, 9 alumnes
Facultat d’Economia i Empresa, 26 alumnes
Facultat d’Educació, 22 alumnes
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia, 27 alumnes
Facultat de Filosofia i Lletres, 38 alumnes
Facultat de Psicologia, 16 alumnes
Facultat de Turisme, 9 alumnes
Escola Politècnica Superior, 23 alumnes
Tipus b)
68 alumnes
Tipus c): aquests alumnes són gestionats per l’Institut de Ciències de l’Educació
(ICE)
22 alumnes

Becaris
Estudis de primer i segon cicle, de Grau i de Màster 2013-2014
Estadística beques
Total sol·licituds
Total concedies
Total denegades
RTP*
RPP*
Pendent resolució
RP*
RT*

*Revocada total en procés
*Revocada parcial en procés

*Revocada total
*Revocada parcial

General
4.977
3.249
1.685
19
3
2
19

Beca Col.laboració
18
12
6

Places dotades
NUMERARIS
(setembre 2014)
DEPARTAMENTS
B. Fonamental i CS
Infermeria i Fisiot.
Biologia
C. Històriques i T. Arts
C. Matemàtiques i Inf.
Dret Privat
Dret Públic
Econ. de l'Empresa
Econ. Aplicada
Fil. Catalana i LG
Fil. Esp., Mod. i Clàssica
Filosofia
Física
C. de la Terra
Pedag. i Did. Esp.
Pedag. Apl. I Ps.Ed
Psicologia
Química
TOTAL GLOBAL

CU CU TU TU CEU TEU TEU
TC TP TC TP TC TC 6 H
9
10
6
1
9
14
24
1
6
14
6
11 1 34
1
12
8
2 13
1
6
13 3
2
19
9
6
26
4
5
12
1
3
20
1
7
3
12
2
17
30
1
4
11
1
2
4
9
1
2
5
17
2
7
21
15
11 1
125 3 302 4
7
57
0

INTERINS

CONTRACTATS LABORALS

TP TU TEU AJ AJ P.contr. P.Col. Visitants As. As. As. As. As. As.
4H
DR
Dr.
6h. 5,5h 5h 4,5h 4h. 3,5h
5
6
1 1
6
13
7
2
2
2
16
2
4
6
1
2
2
2
2 4
2
1
2
2
1
6 3
18
3
2
1
1
3
1
5
1
1
1
2 1
8
2
1
1
5
7
1
2
4
3
1
5
1
1
12
1
1
1
1
1
1 1
1
2
2
2
2
3 2
6
16
3
2
6
1
5 2
4
3
1
1
1
2
2
6 1
6
4
2
2
1
3
3
2 4
7
1
5
1
5
2
5
7
5
4
1
1
7
7
1
9
1
1
4
1
1
2
1 2
1
30 37
116
27
2
52 14 19 13 52 19

As. As. As. As. As. TOTAL
3h. 2,5h 2h 1,5h. 1h.
11
1
42
12
11
8
4
103
3
3
10
1 5
78
3
1
2
45
3
2
2
2
106
2
1
3
1
40
6
11
5
3
61
5
15
6
1
88
5
7
3
68
6
1
34
9
4
4
1
2
92
7
1
3
1
50
6
1
1
3
81
2
2
2
3
33
10
5
2
60
11
15
9
1
2
99
12
3
1
55
4
1
2
2
45
117 72 68
5
35
1180

Baixes del Personal docent i investigador de la UIB 2013-14
— Jubilacions
•
•
•
•
•
•
•

Gallego Castejón, Luis (Biologia)
Brunet Estarellas, Pedro Juan (Ciències de la Terra)
Llobera Balle, Antònia (Química)
Piquer Montoro, Juan Miguel (Filosofia i Treball Social)
Nadal Homar, Bartolomé (Economia de l’Empresa)
Ramon Pérez de Rada, Guillem (Biologia)
Bujosa Homar, Francesc (Ciències Matemàtiques i Informàtica)

Cossos docents
Preses de possessió cossos docents 2013-14
LLINATGES I NOM

CATEGORIA

ÀREA DE CONEIXEMENT

POSSESSIÓ

Gil Vives, Lorenzo

TU

11/11/2013

Miró Julià, Margarita

TU

Bover Bover, Andreu

TU

Botànica
Ciència de la Computació i Intel·ligència
Artificial
Infermeria

Integracions PDI 2013-2014
De TEU a TU

3

De CEU a TU

0

TOTAL

3

25/01/2014
05/02/2014

Places de PDI laboral convocades a concurs
DEPARTAMENT

Ajudant Ajudant P.Contr. P.Col.lab. Visitant As. As. As. As. As. As. As. As. As. As. As. As.
TOTAL
Dr.
Dr.
6h. 5,5h 5h 4,5h 4h. 3,5h 3h. 2,5h 2h 1,5h 1h 0,5h GENERAL
BIOLOGIA
1
1
1
1
1
1
6
C. HISTÒRIQUES I T. DE LES ARTS
2
1
3
C. MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA
1
3
5
9
DRET PRIVAT
1
1
2
DRET PÚBLIC
1
2
3
ECONOMIA DE L'EMPRESA
1
1
1
1
1
3
8
ECONOMIA APLICADA
1
1
6 3
11
FILOLOGIA CATALANA I L. G.
1
1
2
FILOLOGIA ESPANYOLA, MOD. I CLAS.2
1
2
3
3
12
1 1
25
FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL
2
1
1
1
5
FÍSICA
2
3
2
1
1
3
1
13
CIÈNCIES DE LA TERRA
1
2
3
PEDAG. I DID. ESPECIFIQUES
1
2
1
1
1
6
PEDAG. APLIC. I PSICOL. EDUCACIÓ
1
1
2
1
5
PSICOLOGIA
5
1
6
QUÍMICA
1
1
1
3
BIOLOGIA FONAMENTAL I C. SALUT
1
1
2
INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
1
1
1
2
2 3
10
CENTRE D'ESTUDIS DE POSTGRAU
1
3 2 27 7 22
62
TOTAL
12
12
10
0
1
5
1
3
2
6
3 27 17 25 28 10 22
184
L'estadística del curs 2013-14 s'ha obert amb la convocatòria de places de 19.09.13 i s'ha tancat amb la convocatòria de 31.08.14

Personal d'administració i serveis (PAS)
1. Estadística i plantilla a 31/12/2013
1.1. Personal d'administració i serveis. Cossos generals
Subgrup
A1
A2
C1
C2

Cos / Escala
Tècnics de gestió
Gestió
Administratius
Auxiliars administratius

Total
Total personal funcionari cossos generals UIB

Numeraris

Interins

10
21
88
81
200

1

45
46
246

Cossos generals

A1. Tècnics de gestió
A2. Gestió
C1. Administratius
C2. Auxiliars
administratius

1.2. Personal d'administració i serveis. Cossos específics
Subgrup
Cos / Escala
A1
Facultatius de biblioteca
A1
Tècnics superiors en TIC
A1
Tècnics superiors
A2
Ajudants de biblioteca
A2
Tècnics mitjans en TIC
A2
Tècnics mitjans
C1
Auxiliars de biblioteca
C1
Tècnics especialistes en TIC
C1
Tècnics especialistes
C2
Auxiliars de serveis bibliotecaris
C2
Auxiliars
E
Ajudants de suport d’administració
Total
Total personal funcionari cossos específics

Numeraris
4
13
26
6
12
18
25
8
26
6
55
1
200

Interins

2

2
3
14
9
10
21
61
261

Cossos específics

A1.
A2.
C1.
C2.
E.

1.3. Personal d'administració i serveis. Laboral (indefinits i personal contractat de durada
determinada, Capítol I)
Grup
I
II
III
IV.1
IV.2
Total
Total personal laboral UIB

Indefinits

Contractats durada determinada

1
3
4

3
3
6
10

CONTRACTES DE DURADA DETERMINADA A TEMPS PARCIAL (75%)
Escala
Mosso de laboratori
Auxiliars administratius
Total

Grup
IV
IV

Nre. de places
2
1
3

Personal laboral

I.
II.
III.
IV.1.
IV.2.
V.2.

2. Actuacions realitzades durant el curs acadèmic (octubre-setembre)
2.1. Modificacions de catàleg:
• Acord normatiu del dia 18 de desembre de 2013 pel qual s'aproven diverses modificacions
del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’administració i serveis de
la UIB. FOU 394, AN-10870
• Acord normatiu del dia 18 de març de 2014 pel qual s'aprova una modificació del catàleg
de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’administració i serveis de la UIB.
FOU 400, AN-10964
• Acord normatiu del dia 9 de maig de 2014 pel qual s'aproven diverses modificacions del
catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’administració i serveis de la
UIB. FOU 401, AN-10985
• Acord normatiu del dia 22 de juliol de 2014 pel qual s'aproven diverses modificacions del
catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d’administració i serveis de la
UIB. FOU 403, AN-11036
2.2. Processos de selecció, promoció i provisió:
• Resolució del Rectorat del dia 17 de març de 2014 per la qual es convoca concurs per a la
provisió de llocs de treball pel sistema de lliure designació entre el personal funcionari
d’aquesta universitat. FOU 398, AN-10953
• Resolució del Rector del dia 17 de març de 2014 per la qual s’anuncia que pròximament es
farà pública la convocatòria de proves selectives de promoció interna per a l’accés del
personal laboral fix al cos específic de biblioteca i arxiu de personal funcionari d’aquesta
universitat. FOU 398, AN-10954
• Resolució del dia 17 de març de 2014 de la Universitat de les Illes Balears per la qual es
convoquen proves selectives de promoció interna per a l’accés del personal laboral fix al
cos específic de biblioteca i arxiu de personal funcionari d’aquesta universitat. BOIB núm.
43, de 29 de març
• Resolució del Rectorat del dia 15 d’abril de 2014 per la qual es fa pública l’adjudicació de
les places convocades per a la provisió de llocs de treball pel sistema de lliure designació
entre el personal funcionari d’aquesta universitat. FOU 401, R-11001

• Resolució del Rectorat del dia 22 de juliol de 2014 per la qual es nomena funcionària de
carrera l’aspirant que ha superat les proves selectives de promoció interna per a l’accés del
personal laboral fix al cos específic de biblioteca i arxiu de funcionaris d’aquesta
universitat. BOIB núm. 103, de 31 de juliol
• Resolució del Rectorat del dia 23 de juliol de 2014 per la qual es convoca concurs de
mèrits i concurs específic per a la provisió de diversos llocs de treball de personal
funcionari d’aquesta universitat. FOU 403, R-11077
2.3. Altres actuacions
• Resolució del Rectorat del dia 26 de novembre de 2013 per la qual es disposa que el senyor
Miquel Àngel Bordoy Marcó cessi com a cap de secció, plaça codi 712, i s’adscrigui
provisionalment a la plaça codi 213, adscrita al Centre de Tecnologies de la Informació de
la UIB. FOU 393, R-10859
• Resolució del Rectorat del dia 26 de novembre de 2013 per la qual es disposa que el senyor
Josep Mañas Florit cessi com a cap de secció, plaça codi 858, i s’adscrigui provisionalment
a la plaça codi 5054, adscrita al Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB. FOU
393, R-10860
• Resolució del Rectorat del dia 17 de desembre de 2013 per la qual es disposa que el senyor
Jaume Munar Bernat cessi com a director de l’Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat.
FOU 395, R-10892
• Resolució del Rectorat del dia 21 de gener de 2014 per la qual es nomena responsable de la
Unitat de Gestió Ambiental i Sostenible el senyor Jaume Munar Bernat. FOU 395, R10901
• Resolució del Rectorat del dia 18 de març de 2014 per la qual es declara en situació
d’excedència voluntària especial el senyor Daniel López Janáriz. FOU 400, R-10981
3. Jubilacions i baixes per incapacitat permanent de personal funcional i laboral del PAS
3.1. Personal funcionari
Escala
Tècnics de gestió
Tècnics mitjans
Administratius
Auxiliars administratius
Auxiliars de la UIB
Total

Cos
CG
CE
CG
CG
CE

Subgrup
A1
A2
C1
C2
C2

Nre. de places
1
1
4
2
3
11

Relació d’estudis oficials
1. Estudis de cicle curt (diplomatures, enginyeries tècniques i arquitectura tècnica)
Diplomatures:
Ciències Empresarials (Palma, Eivissa i Menorca)
Educació Social i Educació Social Online
Fisioteràpia
Infermeria (Palma)
Relacions Laborals (escola adscrita)
Treball Social
Turisme
Turisme (Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno a Palma i Maó, escola
adscrita)
Mestre, especialitat d’Educació Especial
Mestre, especialitat d’Educació Física
Mestre, especialitat d’Educació Infantil (Palma, Eivissa)
Mestre, especialitats: Educació Física, Educació Infantil, Educació Musical i Educació
Primària (Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez, escola adscrita)
Enginyeries tècniques:
Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Hortofructicultura i Jardineria
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes
Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica
Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electrònica Industrial
Arquitectura Tècnica
Arquitecte Tècnic
2. Estudis de cicle llarg (llicenciatures i enginyeries)
Llicenciatures:
Administració i Direcció d’Empreses (Palma i Eivissa )
Biologia
Bioquímica (estudis de segon cicle)
Comunicació Audiovisual (escola adscrita)
Dret (Palma, Eivissa i Menorca)
Economia
Filologia Anglesa
Filologia Catalana
Filologia Hispànica
Filosofia
Física
Geografia
Història
Història de l’Art
Matemàtiques
Pedagogia
Periodisme (escola adscrita)
Psicologia
Psicopedagogia (estudis de segon cicle) (Palma)

Química
Enginyeries:
Enginyer en Informàtica (estudis de segon cicle)
TOTS ELS ESTUDIS ESMENTATS ALS PUNTS 1 i 2 ESTAN EN PROCÉS
D’EXTINCIÓ.
3. Estudis de Grau
Administració d'Empreses (Eivissa, Menorca i Palma)
Biologia
Bioquímica
Doble Titulació: Grau d’Administració d’Empreses i Grau de Dret
Doble Titulació: Grau d’Educació Social i Grau de Treball Social
Doble Titulació: Grau de Matemàtiques i Grau d’Enginyeria Telemàtica
Dret (Eivissa, Menorca i Palma)
Economia
Educació Infantil (Eivissa, Menorca i Palma)
Educació Primària (Eivissa, Menorca i Palma)
Educació Social
Educació Social (virtual)
Estudis Anglesos
Filosofia
Física
Fisioteràpia
Geografia
Història
Història de l'Art
Infermeria (Eivissa , Menorca i Palma)
Llengua i Literatura Catalanes
Llengua i Literatura Espanyoles
Matemàtiques
Pedagogia
Psicologia
Química
Relacions Laborals
Treball Social
Turisme
d'Edificació
Enginyeria. d’Electrònica Industrial. i Atomàt.
Enginyeria. Agroal. i del Medi Rural
Enginyeria. Informàtica
Enginyeria. Telemàtica
*Grau d’Educació Infantil, d’Educació Primària, Periodisme,
Comunicació
Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques i Doble titulació: Grau de Periodisme i
Comunicació Audiovisual (Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez, escola
adscrita).
*Grau de Turisme ( Palma i Menorca) i Doble Titulació : Grau de Turisme i Protocol
(Escola Felipe Moreno )
*Grau de Turisme ( Escola del Consell Insular d’Eivissa i Formentera)

OFERTA D’ESTUDIS I DE PLACES CURS 2013-14

*ESTUDIS DE GRAU AMB
LIMITACIÓ DE PLACES

OFERTA DE
PLACES
CURS 2013-14

Convocatòria de
Juny

Convocatòria
de Setembre

Nombre de
Sol·licituds

Nombre de
sol·licituds

1ª PREFERÈNCIA 1ª PREFERÊNCIA
Administració d'Empreses (Mallorca)

280

332

----

Administració d'Empreses (Eivissa)

30

19

9

Administració d'Empreses (Menorca)
Biologia (Mallorca)
Bioquímica (Mallorca)
Dret (Mallorca)
Dret (Eivissa)
Dret (Menorca)
Economia (Mallorca)
Educació Infantil (Mallorca)
Educació Primària (Eivissa)
Educació Primària(Menorca)
Educació Primària (Mallorca)
Educació Social (Mallorca)
Educació Social en línia
Enginyeria Agroalimentària i del
Medi Rural (Mallorca)
Enginyeria d'Edificació a Mallorca
Enginyeria Electrònica Industrial i
Automàtica (Mallorca)
Enginyeria Informàtica (Mallorca)
Enginyeria Telemàtica (Mallorca)
Estudis Anglesos (Mallorca)
Filosofia (Mallorca)
Física (Mallorca)
Fisioteràpia (Mallorca)
Geografia (Mallorca)
Història (Mallorca)
Història de l’Art (Mallorca)
Infermeria (Mallorca)
Infermeria (Eivissa)

30
100
60
200
30
30
150
120
35
35
285
65
50

16
153
147
263
20
10
93
253
63
30
370
77
52

4
1
------8
12
127
------23
------34

50
90

42
76

12
36

60
165
45
60
60
50
65
70
70
70
125
20

146
108
29
114
31
28
330
21
69
47
469
75

---61
26
---18
11
1
20
22
17
1
----

Infermeria (Menorca)
Llengua i Literatura Catalanes
(Mallorca)
Llengua i Literatura Espanyoles
(Mallorca)
Matemàtiques (Mallorca)
Pedagogia (Mallorca)
Psicologia (Mallorca)
Química (Mallorca)
Relacions Laborals (Mallorca)
Treball Social (Mallorca)
Turisme (Mallorca)
Doble grau d’Administració.
d’Empreses i Dret
Doble grau d’Educació Social i
Treball Social
Doble grau de Matemátiques i
Enginyeria Telemàtica

16

34

----

55

16

15

55
45
75
100
50
50
95

40
20
37
250
44
84
94

18
5
77
---37
---62

140

274

----

40

140

1

10

91

-----

10

12

4

NOTES DE TALL DEL CURS ACADÈMIC 2013-14
Persones
Canvi
Titulats
Més grans Més grans
amb
Esportistes Art. 56 Art. 57 de seu
universitaris de 25 anys de 45 anys discapacitat d'alt nivell
6,210
5,325
5,000
5,000
5,000
5,000 5,000
NS

Estudis de Grau amb limitació de
places

General

Administració d'Empreses (Mallorca)

5,460

Administració d'Empreses (Eivissa)
Administració d'Empreses (Menorca)
Biologia (Mallorca)
Bioquímica (Mallorca)
Dret (Mallorca)
Dret (Eivissa)
Dret (Menorca)
Economia (Mallorca)
Educació Infantil (Mallorca)
Educació Primària(Eivissa)
Educació Primària(Menorca)
Educació Primària (Mallorca)
Educació Social (Mallorca)
Educació Social en línia
Enginyeria Agroalimentària i del
Medi Rural (Mallorca)
Enginyeria d'Edificació a Mallorca
Enginyeria Electrònica Industrial i
Automàtica (Mallorca)

5,000

7,890

5,000

NS

NS

NS

8,050

NS

NS

5,000
7,330
9,172
5,020
5,000
5,000
5,000
6,760
6,180
5,000
5,758
5,460
5,000

NS
6,800
7,310
6,260
5,660
7,830
5,000
7,510
7,120
7,300
7,110
7,600
7,320

5,000
5,000
6,190
6,025
5,300
5,646
5,525
6,413
5,045
6,850
5,475
6,500
6,263

NS
NS
NS
5,000
NS
6,400
NS
5,000
NS
6,867
5,000
5,000
5,267

NS
5,000
5,000
5,000
NS
NS
5,000
5,000
5,000
5,000
NS
5,000
5,000

NS
5,000
NS
5,000
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

NS
NR
NR
6,290
6,700
NR
5,000
7,430
NR
8,470
6,820
8,800
6,700

NS
NR
NR
NR
NS
NS
5,000
NS
NS
NS
5,000
NS
NS
NS

5,000

5,000
5,000

5,980
6,330

5,000
5,000

5,000
NS

5,000
NS

5,000
NS

NR
5,000
5,690

6,730

6,860

5,025

NS

NS

NS

NS
5,650

5,000
NS
NS

NS
NS
NS

Enginyeria Informàtica (Mallorca)
Estudis de Grau amb limitació de
places
Enginyeria Telemàtica (Mallorca)
Estudis Anglesos (Mallorca)
Filosofia (Mallorca)
Física (Mallorca)
Fisioteràpia (Mallorca)
Geografia (Mallorca)
Història (Mallorca)
Història de l’Art (Mallorca)
Infermeria (Mallorca)
Infermeria (Eivissa)
Infermeria (Menorca)
Llengua i Literatura Catalanes
(Mallorca)
Llengua i Literatura Espanyoles
(Mallorca)
Matemàtiques (Mallorca)
Pedagogia (Mallorca)
Psicologia (Mallorca)
Química (Mallorca)
Relacions Laborals (Mallorca)
Treball Social (Mallorca)

5,000

6,800

5,000

NS

NS

NS

NR

NS

Persones
Canvi
General
Titulats
Més grans Més grans
amb
Esportistes Art. 56 Art. 57 de seu
universitaris de 25 anys de 45 anys discapacitat d'alt nivell
5,000
5,000
5,000
NS
NS
NS
NR
NS
6,542
7,170
6,125
5,000
NS
5,000
7,810
NR
5,000
6,250
5,100
5,000
NS
NS
NR
NS
5,000
5,000
NS
NS
NS
NS
NS
NS
8,450
8,150
6,188
5,200
5,000
5,798
8,550 6,390
5,000
5,000
5,000
5,100
NS
NS
NS
NR
5,000
5,000
6,288
5,100
NS
NS
NR
NS
5,000
5,000
5,388
6,933
5,000
NS
NS
NS
8,600
7,670
6,375
5,000
5,000
5,000
7,530
NR
5,000
8,426
7,400
5,875
5,667
NS
NS
7,920
NR
5,000
8,398
7,330
7,688
5,000
NS
NS
NR
NS
5,000
5,000

5,000

5,000

NS

NS

NS

NR

NS

5,000
5,000
5,018
7,570
5,162
5,566
5,000

5,000
7,090
5,000
7,440
NS
6,620
7,570

5,45
NS
5,350
6,175
5,000
6,814
5,800

5,000
NS
6,433
5,433
NS
6,800
6,033

NS
NS
5,000
5,000
NS
NS
5,000

NS
NS
NS
5,000
NS
NS
NS

NR
NS
NR
6,100
NS
5,000
5,000

NS
NS
NS
5,000
NS
NR
NR

Turisme (Mallorca)
Estudis de Grau amb limitació de
places
Doble titulació: Administració
d’Empreses i Dret
Doble titulació: Matemàtiques i
Enginyeria Telemàtica
Doble titulació: Educació Social i
Treball Social

6,254

6,630

5,500

5,000

5,000

5,000

6,000

NR

Persones
Canvi
General
Titulats
Més grans Més grans
amb
Esportistes Art. 56 Art. 57 de seu
universitaris de 25 anys de 45 anys discapacitat d'alt nivell
8,510

8,270

-----

-----

-----

-----

-----

-----

5,000

7,090

----

-----

-----

-----

-----

-----

8,120

9,280

-----

-----

-----

-----

-----

-----

Les notes de tall corresponen a la preinscripció de juny. La nota de tall és la que resulta després d’adjudicació de places (preinscripció), i
dependrà de la relació entre l’oferta de places de la titulació i la demanda de sol·licitants que hi hagi.
En aquelles titulacions que tenen més demanda que oferta de places, el darrer alumne admès marca la nota de tall.
NS: no hi ha sol·licituds
NR: les sol·licituds no compleixen els requisits
ESTUDIS SENSE LIMITACIÓ DE PLACES
Doble titulació: Grau de Periodisme-Grau de Comunicació Audiovisual
Grau de Comunicació Audiovisual (CES Alberta Giménez)
Grau de Periodisme (CES Alberta Giménez)
Grau d’Educació Infantil (CES Albert Giménez)
Grau d’Educació Primària (CES Alberta Giménez)
Grau de Turisme (Centre adscrit del Consell Insular d’Eivissa i Formentera)
Grau de Turisme (Centre adscrit Felipe Moreno)

Estudis de postgrau
Durant l’any acadèmic 2013-14 a la UIB s’han ofert i impartit trenta-dos màsters
universitaris oficials regulats pel RD 1393/2010 i el RD 861/2010, que el modifica, dels
quals set són interuniversitaris i un és una titulació conjunta amb la Universitat Rovira i
Virgili, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de París VIII i la Universitat Saint
Joseph de Beirut. A més, amb dos dels nostres màsters es conformen tres dobles
titulacions amb universitats i centres de recerca estrangers, concretament amb la
Universitat de Perpinyà Via Domícia, la Universitat Russa de l’Amistat dels Pobles, la
Universitat de l’Algarve i amb el Centro de Investigación en Materiales Avanzado
(CIMAV) de Mèxic.
S’ha obert una nova convocatòria de propostes d’estudis de màster en què s’han
presentat dotze propostes de màster universitari. D’aquestes, cinc ja han estat aprovades
i s’oferiran el pròxim curs, i les altres estan actualment en procés d'obtenir la verificació
del Consell d’Universitats i l'autorització de la CAIB i suposaran, en la majoria de
casos, l’extinció d’algunes de les actuals titulacions de màster, atès que les substituiran.
Els cinc estudis de màster que s’han aprovat i autoritzat i ja apareixen a l’oferta
acadèmica del curs 2014-15 són els següents:
Màster Universitari en Filosofia
Màster Universitari en Biotecnologia Aplicada
Màster Universitari en Física Avançada i Matemàtica Aplicada
Màster Universitari en Investigació en Salut i Qualitat de Vida
Màster Universitari en Enginyeria Industrial
Les titulacions oficials de màster ofertes durant aquest curs 2013-14 han estat les
següents:
Branca d’Arts i Humanitats
Màster Universitari en Llengua i Literatura Catalanes: Oralitat i Escriptura.
Màster Universitari en Filosofia Contemporània.
Màster Universitari en Llengües i Literatures Modernes.
Màster Universitari en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió.
Màster Universitari en Gestió Cultural.
Branca de Ciències
Màster Universitari en Ecologia Marina.
Màster Universitari en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies.
Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química.
Màster Universitari en Física.
Màster Universitari de Física de Sistemes Complexos
Màster Universitari en Microbiologia Avançada.
Màster Universitari en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada.
Màster Universitari en Química Orgànica Experimental i Industrial.
Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional.
Màster Universitari en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals).

Branca de Ciències de la Salut
Màster Universitari en Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular.
Màster Universitari en Neurociències.
Màster Universitari en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments.
Branca de Ciències Socials i Jurídiques
Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i
Pedagògica.
Màster Universitari en Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere.
Màster Universitari en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement.
Màster Universitari en Advocacia.
Màster Universitari en Anàlisi, Planificació i Gestió en Àrees Litorals.
Màster Universitari en Economia del Turisme i Medi Ambient.
Màster Universitari en Educació Inclusiva.
Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família.
Màster Universitari en Cognició i Evolució Humana
Màster Universitari en Comptabilitat i Auditoria.
Màster Universitari en Formació del Professorat.
Màster Universitari en Gestió, Organització i Economia de l'Empresa.
Màster Universitari en Primera Infància: Perspectives i Línies d’Intervenció.
Màster en Relacions Euromediterrànies.
Branca d’Enginyeria i Arquitectura
Màster Universitari en Tecnologies de la Informació.
D’altra banda, l’oferta d’estudis de doctorat d’aquest curs ha constat de vint-i-set
programes, cinc regulats pel RD 1393/2007 i vint-i-dos regulats pel RD 99/2011. Nou
d’aquests doctorats mantenen la Menció cap a l’Excel·lència atorgada pel Ministeri
d’Educació i Ciència. Aquests doctorats són: Doctorat en Biologia de les Plantes,
Doctorat en Ciència i Tecnologia Química, Doctorat en Física, Doctorat en
Microbiologia Ambiental i Biomèdica, Doctorat en Química Teòrica i Modelització
Computacional, Doctorat en Neurociències, Doctorat en Nutrició i Ciències dels
Aliments, Doctorat en Economia Aplicada i Doctorat en Enginyeria Electrònica. Això
suposa un 32 per cent de doctorats amb Menció cap a l’Excel·lència, enfront del 26 per
cent de la mitjana de les universitats espanyoles.
Durant aquest any acadèmic 2013-14, segons el RD 99/2011, de 28 de gener, que
estableix les noves directrius per als estudis de doctorat, s’han presentat vint-i-dos nous
programes de doctorat per a la seva acreditació, tots han rebut l’informe favorable per a
la tramitació i posada en marxa per al curs vinent, 2013-14. Una vegada entrin en
funcionament aquests nous doctorats, s’extingiran els programes corresponents
pertanyents al RD 1393/2007 que s’han ofert fins al curs actual.
Les titulacions de doctorat ofertes durant aquest curs 2013-14 han estat les següents:
Branca d’Arts i Humanitats

Doctorat en Història, Història de l’Art i Geografia
Doctorat en Cognició i Evolució Humana
Doctorat en Filosofia
Doctorat en Llengua i Literatura Catalanes
Doctorat en Llengües i Literatures Modernes
Branca de Ciències
Doctorat en Ecologia Marina
Doctorat en Biologia de les Plantes
Doctorat en Ciència i Tecnologia Química
Doctorat en Física
Doctorat en Microbiologia Ambiental i Biomèdica
Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada
Doctorat en Química Orgànica Experimental i Industrial
Doctorat en Química Teòrica i Modelització Computacional (en tramitació)
Branca de Ciències de la Salut
Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d’Alta Prevalença
Doctorat en Neurociències
Doctorat en Nutrició i Ciències dels Aliments
Doctorat en Biotecnologia Biomèdica i Evolutiva (en tramitació)
Branca de Ciències Socials i Jurídiques
Doctorat en Economia, Organització i Gestió (Business Economics)
Doctorat en Economia Aplicada
Doctorat en Educació
Doctorat en Educació Inclusiva
Doctorat en Tecnologia Educativa: Aprenentatge Virtual i Gestió del Coneixement
Doctorat en Dret
Doctorat en Turisme
Doctorat en Estudis Interdisciplinaris de Gènere (en tramitació)
Branca d’Enginyeria i Arquitectura
Doctorat en Enginyeria Electrònica
Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
L’oferta de títols de postgrau de la UIB, a més dels estudis de màster universitari i
doctorat fins ara tractats, es completa amb l’oferta de títols propis de postgrau, que
aporten quaranta-cinc titulacions ofertes el curs 2013-14. Es distribueixen de la manera
següent: 15 titulacions de màster, 9 d’especialista universitari, 16 titulacions d’expert
universitari i 5 cursos d’actualització universitària.
Pel que fa als ajuts, s’han gestionat, entre altres, les següents convocatòries de beques,
ajuts i premis per a estudiants de postgrau:
— La quarta convocatòria de les beques Fórmula Santander, per a mobilitat d’un

estudiant de doctorat.
— La segona convocatòria dels Premis Santander-UIB als millors 30 estudiants de
llicenciatura, diplomatura o enginyeria de la UIB.
— 8 beques de postgrau per a la renovació d’estudiants de doctorat.
— Finançament de 7 estudiants que han participat en les II Jornades Doctorals en el
marc de la xarxa d’universitats G9, a Extremadura.
En total, el curs 2013-14 s’han matriculat 2.104 alumnes en estudis oficials de postgrau
i 1.218 alumnes en títols propis de postgrau. Els alumnes d’estudis oficials es
reparteixen d’aquesta manera: 1.364 alumnes de màster, 523 alumnes de doctorat, i 217
alumnes de programes de doctorat en extinció regulats pel RD 778/1998, els quals
poden continuar fins al febrer de 2016, segons les directrius aprovades pel Ministeri
d’Educació en titulacions amb normativa ja derogada.
S’han llegit, fins al juliol d’aquest curs acadèmic 2013-14, un total de 44 tesis doctorals,
i a 4 dels nous doctors els han concedit la Menció Europea al títol de doctor.
Enllaç a la pàgina web:
http://cep.uib.es/

Alumnes de batxillerat i tècnics superiors
Convocatòria de juny de 2014
Resultats de la prova
Sols fase general
Sols fase específica*
Fase general i específica
TOTALS

Convocatòria de setembre de 2014
Resultats de la prova

Matriculats
Total
Dones
207
113
297
176
3.152
1.869
3.656
2.158

Presentats
Total
Dones
205
113
282
138
3.145
1.865
3.632
2.116

Aprovats
Total
Dones
185
102
232
138
3.051
1.802
3.236**
1.904**

Matriculats
Presentats
Aprovats
Total
Dones
Total
Dones
Total
Dones
Sols fase general
134
75
132
74
103
58
*
105
62
100
60
82
50
Sols fase específica
Fase general i específica
574
294
570
293
488
249
TOTALS
813
431
802
427
591**
307**
*
Es consideren aprovats en la fase específica els alumnes que aproven almenys una de les matèries.
** No hi estan comptabilitzats els alumnes aptes a la fase específica.

Proves d'accés per a més grans de 25 i 45 anys
Convocatòria de 2014
Matriculats
Resultats dels més grans de 25 anys
Opció
Total
Dones
A - Arts i Humanitats
66
43
B - Ciències
38
17
C - Ciències de la Salut
148
113
D - Ciències Socials i Jurídiques
390
225
E - Enginyeria i Arquitectura
25
9
Totals
667
407
Un alumne pot estar matriculat a més d'una opció.
Resultats dels més grans de 45 anys
Més grans de 45 anys

Matriculats opció
Total
Dones
52
35

Presentats
Total
Dones
53
35
31
16
122
93
315
178
21
9
542
331

Aprovats
Total
Dones
36
22
17
7
40
21
185
88
6
1
284
139

Presentats
Total
Dones
33
29

Aprovats
Total
Dones
31
21

Seu universitària d’Eivissa i Formentera
El curs acadèmic 2013-14 va ser inaugurat el dia 25 de setembre a la Seu universitària
de la Comandància.
La doctora Mercè Gambús, professora d’Història de l’Art de la UIB, va llegir la lliçó
inaugural, amb el títol «La centralitat de l’historiador de l’art en la transversalitat del
coneixement aplicat al patrimoni cultural».
Els estudis oficials que s’impartiren a la Seu universitària durant el curs foren els
següents:
Estudis de plans antics
— Diplomatura de Ciències Empresarials, amb 5 alumnes matriculats.
— Diplomatura de Mestre, Educació Infantil, amb 3 alumnes matriculats.
— Llicenciatura de Dret, amb 3 alumnes matriculats.
—Administració i Direcció d’Empreses, segon cicle (ADE), amb 2 alumnes matriculats.
Estudis de grau
— Grau d’Administració d’Empreses, amb 70 alumnes matriculats
— Grau de Dret, amb 90 alumnes matriculats.
— Grau d’Educació Infantil, amb 105 alumnes matriculats.
— Grau d’Infermeria, amb 75 alumnes matriculats.
Això fa un total de 340 alumnes matriculats, dels quals 85 foren de nou ingrés als
estudis de grau.
Màsters oficials
— Màster Universitari de Formació del Professorat, amb 17 matriculats.
Els professors associats per estudis de la Seu universitària han estat:
— Per a Ciències Empresarials i GADE
7
— Per a Infermeria
11
— Per a Magisteri
13
— Per a Dret
7
TOTAL
38
Professorat de Palma:
— Per a Ciències, LADE i GADE
— Per a Infermeria
— Per a Magisteri
— Per a Dret
TOTAL

28
27
12
37
104

Pel que fa a altres activitats acadèmiques de la UIB dutes a terme a la Seu, cal destacar:
— Proves d’accés a la Universitat, PAU, amb 379 matriculats.
— Proves d’accés a la Universitat per als més grans de 25 i de 45 anys, amb 48
matriculats.
— Universitat Oberta per a Majors (UOM), amb 52 alumnes matriculats.
— La UOM als Pobles d’Eivissa, amb 89 alumnes matriculats.
— Presentació de l’Anuari de l’educació de les Illes Balears, UIB - Fundació Guillem
Cifre de Colonya.
— 8è Fòrum de l’Ocupació. Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

— Diploma Universitari de Teologia Catòlica i la Seva Pedagogia. Fundació
Universitat-Empresa de les Illes Balears.
— VII Jornades de Fiscalitat. Facultat d’Economia i Empresa
— VI Jornades de Medi Ambient. UIB.
— IV Jornades d’Experiències Docents en TIC. Campus Extens.
— De la teoria a la pràctica: Jornada sobre Gestió per Competències a l'Administració
Pública. Fòrum Institucional de Qualitat al Sector Públic. UIB.
— Seminari sobre la Llei d'Ordenació i Ús del Sòl de les Illes Balears. Departament de
Dret Públic. FUEIB.
— Taula rodona: «Tractament integrat de llengües, TIL». En el marc de les activitats
organitzades pel Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació.
— Conferència: «Evaluación de la calidad en el sistema universitario: la acreditación».
Rafael van Grieken, director de l'Agència Nacional d'Avaluació de Qualitat i
Acreditació (ANECA)
— Conferència: «El professorat i la seva formació com a eina imprescindible per a la
innovació i el canvi social», a càrrec del doctor Francesc Imbernón, catedràtic de
Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona. CanalUIB.
— Curs de formació de voluntariat especialitzat: cooperació al desenvolupament. 20
hores. Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
— Jornades de voluntariat a les Illes Balears: «Situació actual del voluntariat a les Illes.
Reptes de futur». Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears, amb el suport del
Govern de les Illes Balears i la UIB.
— Sessions informatives del Servei d’Informació:
• Jornades Vine a la Universitat. Estudiants de segon de batxillerat i segon de cicles
formatius de grau superior.
• Més grans de 25, 40 i 45 anys.
• Els dimarts a la UIB: sessions de presentació dels estudis de grau de la UIB.
• Vine a la UIB - Famílies
— Olimpíades a la UIB:
• XXVII Olimpíada de Química.
• XXV Olimpíada de Física.
• VIII Olimpíada de Geografia.
• Olimpíada d’Història i Història de l’Art.
• Olimpíada d’Economia.
• Olimpíada de Llengües Clàssiques.
• IX Olimpíada de Biologia.
• Miniolimpíada de Física i Química.
— Realització de la prova CertiUni (CRUE)
— VIII Fòrum de l’Ocupació
A l’apartat d’activitats culturals complementàries d’entitats externes a la UIB,
destacam, entre d’altres, la col·laboració amb les entitats o a les activitats següents:
— Col·legi d’Economistes de les Illes Balears.
— Col·legi d’Advocats de les Illes Balears.
— Jornada: Novetats i Actualització Tributària. Associació Professional de Tècnics
Tributaris de Catalunya i Balears.
— Consell Insular d’Eivissa.
— CEP Eivissa - Jornades de Convivència Escolar.
— Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Balears (COTME).
— Delegació de l’Agència Tributària.

— Institut d’Estudis Eivissencs.
— Cambra de Comerç d’Eivissa i Formentera.
— ACTEF. Conferència: «Altes capacitats».
— Reunió de la FAPA Eivissa.
— Campanya de donació de sang a la Seu universitària (Banc de Sang).
— Lliurament de diplomes del programa ALTER. Ajuntament de Santa Eulària.

Seu universitària de Menorca
El curs acadèmic 2013-14 va ser inaugurat el dia 2 d’octubre de 2013 al Centre de
Cultura Sant Diego d’Alaior. Es lliuraren els diplomes als alumnes que acabaren els
estudis universitaris el curs 2012-13
La doctora Mercè Gambús, professora d’Història de l’Art, va impartir la lliçó inaugural,
amb el títol «La centralitat de l’historiador de l’art en la transversalitat del coneixement
aplicat al patrimoni cultural».
Els estudis oficials que s’impartiren a la Seu universitària durant el curs foren els
següents:
Estudis de grau
— Grau d’Administració d’Empreses, amb 49 alumnes matriculats
— Grau de Dret, amb 49 alumnes matriculats.
— Grau d’Educació Infantil, amb 69 alumnes matriculats.
— Grau d'Educació Primària, amb 32 alumnes matriculats.
— Grau d’Infermeria, amb 52 alumnes matriculats.
Estudis de plans antics
— Diplomatura de Ciències Empresarials, amb 4 alumnes matriculats.
— Llicenciatura de Dret, amb 1 alumne matriculat.
Això fa un total de 251 alumnes matriculats, dels quals 81 foren de nou ingrés als
estudis de grau.
Màsters oficials
— Màster Universitari d'Educació Inclusiva, amb 12 alumnes matriculats (matriculats
només de tutela acadèmica)
— Màster Universitari de Formació del Professorat, amb 7 alumnes matriculats
Professors associats per estudis de la Seu universitària:
— Per a Ciències Empresarials i GADE
7
— Per a Infermeria
7
— Per a Mestre
12
— Per a Dret
7
TOTAL
33
Professorat de Palma:
— Per a Ciències Empresarials i GADE
— Per a Infermeria
— Per a Mestre
— Per a Dret
TOTAL

25
27
12
37
101

Pel que fa a altres activitats acadèmiques de la UIB dutes a terme a la Seu, cal destacar:
— Universitat Oberta per a Majors (UOM): a Alaior (56 matriculats), Ciutadella (57
matriculats) i Maó (35 matriculats). Servei d’Activitats Culturals.
— La UOM als Pobles de Menorca. 60 alumnes.
— Diploma Universitari de Teologia Catòlica i la Seva Pedagogia. Fundació
Universitat-Empresa de les Illes Balears.
— Proves d’accés a la Universitat de juny de 2014. Alumnes matriculats a Menorca:
346. Lloc de realització: IES Josep Miquel Guàrdia.

— Proves d'accés per als més grans de 25 i de 45 anys. Inscrits a Menorca: 81. Seu
universitària de Menorca.
— Curs de formació de voluntariat especialitzat: cooperació al desenvolupament. 20
hores. Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.
— Seminari sobre la Llei d'Ordenació i Ús del Sòl de les Illes Balears. Departament de
Dret Públic. FUEIB.
— 8è Fòrum de l’Ocupació. Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.
— V Jornada de Fiscalitat a Menorca. Facultat d’Economia i Empresa.
— Jornada: Novetats i Actualització Tributària - Menorca. Associació Professional de
Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears.
— IV Jornades d’Experiències Docents en TIC. Campus Extens.
— De la teoria a la pràctica: Jornada sobre Gestió per Competències a l'Administració
Pública. Fòrum Institucional de Qualitat al Sector Públic. UIB.
— Taula rodona: «Tractament integrat de llengües, TIL». En el marc de les activitats
organitzades pel Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació.
— Presentació del documental Quan els drets humans són els drets dels animals: justícia,
patrimoni i turisme a les selves de muntanya de Kerala (Índia), OCDS.
— I Setmana Saludable a la UIB: videofòrum «Barreres d'accés a la salut: emergències i
vulneracions de drets». Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.
Metges del Món.
— Conferència: «Evaluación de la calidad en el sistema universitario: la acreditación».
Rafael van Grieken, director de l'Agència Nacional d'Avaluació de Qualitat i
Acreditació (ANECA).
— Conferència «El professorat i la seva formació com a eina imprescindible per a la
innovació i el canvi social», a càrrec del Dr. Francesc Imbernón, catedràtic de
Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona.
— Jornades de voluntariat a les Illes Balears: «Situació actual del voluntariat a les Illes.
Reptes de futur». Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears, amb el suport del
Govern de les Illes Balears i la UIB.
— Sessions informatives del Servei d’Informació:
• Jornades Vine a la Universitat. Estudiants de segon de batxillerat i segon de cicles
formatius de grau superior. Assistència: 390 alumnes.
• Més grans de 25, 40 i 45 anys: 10 assistents.
• Els dimarts a la UIB: sessions de presentació dels estudis de grau de la UIB.
• Vine a la UIB - Famílies
— Olimpíades a la UIB:
• IX Olimpíada de Biologia
• XXVII Olimpíada de Química
• XXV Olimpíada de Física
• VIII Olimpíada de Geografia
• IX Olimpíada d'Història de l'Art
• VI Olimpíada d'Història
• VI Olimpíada de Llengües Clàssiques
• X Miniolimpíada de Física i Química
• X Olimpíada d'Economia
— Realització de proves CertiUni (CRUE).
— Acte de lliurament del premi del concurs de còmics a l’alumne Juan Calvin
Palomares (Juancho), estudiant d'Infermeria i autor del còmic T'estimo.

— Acte de lliurament dels premis als estudiants guardonats a la 15a edició de les Proves
Cangur a les Illes Balears, 2014. Conselleria d’Educació.
A l’apartat d’activitats culturals complementàries d’entitats externes a la UIB,
destacam, entre d’altres, les col·laboracions següents:
— Col·laboració amb l’Ajuntament d’Alaior.
— Col·laboració amb la Universitat de Boston.

ACTIVITATS DE RECERCA
Entre les tasques desenvolupades pel Vicerectorat d’Investigació i Postgrau cal destacar:
— Es continuà incentivant la demanda de projectes de recerca, tant dels programes de la
Comissió Europea com del Pla nacional de R+D o del Pla balear de R+D. El resultat és que
es varen demanar a la convocatòria anual dos centenars de projectes:
PROJECTES SOL·LICITATS
Projectes del Pla nacional R+D+I
Altres projectes
Projectes de la Unió Europea
Accions complementàries del Pla nacional R+D+I
Accions especials del Govern de les Illes Balears
Altres ajuts del Govern de les Illes Balears (Fogaiba)

2013
73
36
23
0
51
3

— Les activitats de recerca també es varen incentivar mitjançant les diferents actuacions
previstes al Programa de foment de la recerca, que aquest any ha destacat per la concessió
de:
2013
299
40
24
13
8

AJUDES A PERSONAL INVESTIGADOR
Assistència a congressos i seminaris
Estades breus a l’estranger
Estades breus de professors convidats
Ajuts per a l’organització de congressos
Estades breus de joves investigadors convidats

— Durant l’any 2013 es varen continuar els programes de mobilitat d’investigadors, de la
manera següent:
RECURSOS HUMANS EN
RECERCA, I + D
Programa Ramón y Cajal
Programa Juan de la Cierva
Programa José Castillejo
Incorporació de tècnics, cofinançament MEC
Contractes postdoctorals UIB
Estades de professors i investigadors sèniors a
l’estranger
Ajuts per a la formació de personal investigador
(MINECO)

Incorporació
1
0
2
0
2
2
4

Actius
12
2
2
8
4
2
26

Ajuts per a la formació de professorat
universitari (MECD)
Ajuts per formar personal investigador (CAIB)

7

17

8

42

— L’Oficina de Suport a la Recerca ha continuat col·laborant amb l’OTRI-FUEIB per
facilitar la relació dels investigadors amb el món empresarial.
— La pàgina web de l’OSR va tenir durant el curs acadèmic 2013-14 14.015 consultes. La
secció Ajuts a la recerca comptabilitza un total de 59.487 visites, i la de Grups de recerca,
81.436 visites. El global de consultes a la pàgina web de recerca va ser de 197.782.
Convé destacar que, gràcies a l’esforç productiu dels diferents grups de recerca, es varen
aconseguir nous projectes de recerca i se’n varen mantenir altres d’actius:

PROJECTES CONCEDITS
Projectes del Pla nacional R+D+I
Altres projectes
Projectes de la Unió Europea
Accions complementàries del Pla nacional R+D+I
Accions especials del Govern de les Illes Balears
Ajudes a grups de recerca competitius
Total

Nre. de
projectes
concedits

Euros
concedits

3
2
7
0
9

119.971
14.291
2.536.704

21

2.752.399

81.452

— L’activitat dels investigadors es va traduir en la publicació de diferents treballs de
recerca que han estat comptabilitzats a través del programa GREC:
RESULTATS D'INVESTIGACIÓ
Llibres
Capítols de llibre
Revistes nacionals
Revistes internacionals

2013
79
353
200
819

Nre.
proj.
vius

126
15
20
5
26
34

Activitats institucionals
Obertura de l’any acadèmic 2013-14 el dia 19 de setembre de 2013, amb la lliçó
inaugural a càrrec de la doctora Mercè Gambús Saiz, professora titular d’Història de
l’Art, amb el títol «La centralitat de l’historiador de l’art en la transversalitat del
coneixement aplicat a la conservació del patrimoni cultural».
Lliçó inaugural de l’any acadèmic 2013-14 de la Seu de la Universitat a Eivissa i
Formentera i cerimònia de graduació de l’any 2012-13 el dia 25 de setembre de 2013.
Lliçó inaugural de l’any acadèmic 2013-14 de la Seu de la Universitat a Menorca i
cerimònia de graduació de l’any 2012-13 el dia 2 d’octubre de 2013.
El Rector assumeix la presidència de la sectorial de projecció cultural i social del G9
d’universitats el dia 19 de novembre de 2013.
Defunció el dia 16 de desembre de 2013 del senyor Carles Blanes Nouvilas, Medalla
d’Or i primer president del Consell Social de la Universitat, de 1985 a 1993.
Conferència del senyor Rafael Von Grieken, director de l’ANECA, a l’edifici Gaspar
Melchor de Jovellanos, el dia 19 de desembre de 2013.
Visita del Rector i el President de les Illes Balears a l’Institut d’Investigació Sanitària de
Palma, IDISPA (Hospital Son Espases), el dia 14 de gener de 2014.
Acte de presentació del retrat del doctor Avel·lí Blasco Esteve, exrector de la
Universitat, el dia 18 de febrer de 2014, a Son Lledó.
Defunció el dia 16 de març de 2014 del doctor Cesare Segre, doctor honoris causa de la
Universitat de les Illes Balears.
Acte d’homenatge a la doctora Montserrat Casas, el dia 31 de març de 2014, amb motiu
del primer aniversari de la seva mort, davant Son Lledó.
Torna la Moscafera de Joan Brossa, davant Son Lledó, el dia 2 d’abril de 2014.
Lliurament dels premis Cangur a Son Lledó, el dia 8 de maig de 2014.
Acte d’inauguració de la jornada Mecenatge, Incentius Fiscals per a la Despesa i la
Inversió en R+D+I, Universitat i Educació, el dia 22 de maig de 2014, a l’Aula de
Graus de l’edifici Arxiduc Lluís Salvador.
Presentació del llibre Odón de Buen: Toda una vida, d’Antonio Calvo Roy, el dia 29 de
maig de 2014, a la sala d’actes de Sa Riera.
Visita al campus universitari de la Presidenta del Parlament de les Illes Balears, senyora
Margalida Duran, el dia 30 de maig de 2014.
El Rector és vicepresident del G9 d’universitats durant el segon semestre de 2014.

Inauguració de l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, el dia 11 de juliol de 2014.
Cerimònies de graduació de l’any acadèmic 2013-14 a Palma, els dies 10, 11, 14, 15,
17, 18, 21 i 22 de juliol i 25 de setembre de 2014, a l’edifici Arxiduc Lluís Salvador.
Cerimònia de graduació de la UOM, any acadèmic 2013-14, el dia 16 de juliol, a la sala
d’actes de Son Lledó.
Visita de Sa Majestat la Reina Sofia al laboratori de Biomedicina Molecular i Cel·lular
el dia 25 d’agost de 2014.
Establiment i enfortiment de relacions amb les institucions de les Illes Balears.
El Rectorat ha donat assistència i suport als actes institucionals, d’inauguració o
cloenda, de signatura de convenis amb empreses i institucions i actes d’inauguració o
cloenda de congressos en els quals ha participat el Consell de Direcció.

Presentació del Rector

Començar un nou mandat com a Rector és un moment engrescador, però si
alhora coincideix amb un canvi de tendència en l'aspecte econòmic, fa albirar el
sentiment de satisfacció. Un 1% d'augment de la transferència de la CAIB a la
UIB a molta gent li pot semblar un percentatge baix, però quan un coneix que
els darrers quatre anys la UIB ha patit unes retallades de la transferència
nominativa i d'inversió d'un 21% (13 milions d'euros), ens duu a pensar que ens
trobam davant un canvi de tendència esperançador que lluitarem perquè es
consolidi els propers anys.
El pressupost 2014 arriba a un total de 86.039.873,87 euros, un 0,85% superior
a l’any anterior. Amb aquestes xifres la UIB continua en un escenari d’austeritat
amb els recursos molt limitats, situació que ens impulsa a treballar amb més
força i a fer polítiques que optimitzin l’eficàcia i l’eficiència i que millorin la gestió
dels recursos, i que ens confirma la necessitat d’aprofundir en les noves vies de
finançament extern (projectes d’investigació i contractes de transferència de
tecnologia al sector empresarial).
Amb aquest escenari, el document que es presenta és un pressupost prudent i
realitzable, que dóna continuïtat a accions i projectes engegats anys anteriors,
alhora que permet posar en marxa línies estratègiques. Inclou un petit
increment en determinades partides de departaments i centres que havien estat
molt minvades en exercicis anteriors i alhora incorpora nous projectes i
actuacions que permetran dur a terme els objectius de mantenir i millorar la
qualitat de la UIB, com a compromís essencial contret amb la comunitat
universitària.
El fet d’haver aconseguit que ens incloguin en el tercer pla de pagament a
proveïdors ha propiciat que el Govern hagi pogut fer front al pagament d’un
deute de 5,4 milions d’euros. Això, juntament amb el compromís d’anar minvant
el deute històric, fa que la situació de la tresoreria hagi millorat sensiblement i
ens permeti sortir de l’estretor i l’asfíxia financera en les quals havíem d’actuar
fins ara.
La UIB s’enfronta al repte de mantenir el nivell d’excel·lència aconseguit, i hem
de ser conscients que 3.839 euros per estudiant de transferència nominativa no
ens situen entre les universitats ben finançades. Lluitar per aconseguir un bon
finançament i fer una bona gestió permetrà, juntament amb la implicació, el
compromís i la dedicació dels membres de la comunitat universitària,
aconseguir una Universitat de cada dia millor.
Moltes gràcies,

Llorenç Huguet
Rector

Memòria del pressupost de la UIB per a l’exercici 2014
1. INTRODUCCIÓ
Després de quatre anys consecutius de baixades molt significatives
de la transferència nominativa corrent i d’inversió de la comunitat
autònoma de les Illes Balears a la Universitat de les Illes Balears, el
pressupost per a l’exercici 2014 augmenta en 500.000 euros,
quantitat que suposa un percentatge d’un 1%. Si bé hem d’esperar
que aquesta tendència es consolidi en el pressupost de 2015 per
deixar de parlar de dures retallades (recordem: 13 milions d’euros
en els quatre anys passats) i per començar a parlar d’un petit
augment, ens ha de fer sentir a tots amb un cert optimisme, que, tot
sigui dit, ja necessitàvem amb certa urgència per seguir lluitant amb
dignitat per una universitat de màxima qualitat, en la docència, en la
recerca i en la transferència del coneixement.
El que ha marcat els passats pressuposts no és només el problema
de la reducció de la transferència nominativa en un 21%, sinó que hi
hem d’afegir la mancança de tresoreria. Volem reconèixer l’esforç
que ha fet el Govern de les Illes Balears per minvar el deute
pendent des de dos fronts: el primer, fent una transferència durant
tot l’any 2013 superior a la que pertocava segons el pressupost, i el
segon, facilitant el mecanisme de pagament a proveïdors mitjançant
l’endeutament per part de la Comunitat Autònoma.
Si bé reconeixem que ens trobam davant un escenari que ens fa ser
més optimistes, no podem deixar de reconèixer que els 500.000
euros d’increment cobreixen exclusivament el creixement vegetatiu
de les despeses de personal del capítol 1, aspecte que fa necessari
negociar percentatges d’augment més elevats per als propers
exercicis, amb la finalitat de poder retornar a un finançament que
ens permeti dur a terme les accions que considerem necessàries
per aconseguir una universitat pública de màxima qualitat.
L’actual pressupost de 2014 s’ha fet tenint en compte tres clars
objectius. El primer, quantificar cada una de les partides d’ingrés i
de despesa en funció de les dades de liquidació dels pressuposts
anteriors. És a dir, fer un pas endavant cap a l’elaboració d’un
pressupost realista. El segon, incorporar demandes que des de ja fa
un quant temps ens reclamen tant els informes d’auditoria com la
Sindicatura de Comptes. I en tercer lloc, incorporar-hi el màxim de

les accions que en les darreres eleccions a Rector vàrem prometre
a la comunitat universitària. Si n’hi ha alguna que no ha quedat
reflectida de forma adient al present pressupost, mantenim el
compromís de fer-la realitat en els propers exercicis.
Examinem tot seguit les grans xifres del pressupost de la UIB per a
2014. Per tal de facilitar-ne la comprensió, presentarem les xifres
arrodonides en milers d’euros, quan així sigui aconsellable.
El pressupost de la UIB per a 2014 puja a la xifra de 86.039.873,87
euros, enfront dels 85.314.653,79 euros de l’exercici anterior, fet
que suposa un increment del 0,85% (725.220,08 euros més).

Pressupost total de la UIB:
86.039.873,87 euros
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Com és natural, la major part de les partides existents en el
pressupost de 2014 tenen continuïtat en el pressupost actual. Per
tant, en aquesta memòria únicament destacarem les partides que
experimenten modificacions significatives, les que apareixen per
primera vegada i les que ja no hi són, o bé perquè la partida tenia
una vida limitada o bé perquè ha desaparegut.

2. INGRESSOS
Les principals partides dels ingressos són les transferències que el
Govern de les Illes Balears assigna a la Universitat per al
funcionament del dia a dia, és a dir, per fer front a les despeses i
inversions corrents. Són les anomenades Transferències
nominatives corrents i d’inversió, que el 2014 representaran entorn
del 60% dels ingressos pressupostaris totals. Per a 2014, aquestes
partides són de 51.645.706 euros, quantitat que suposa un
increment del 0,97% respecte a l’exercici anterior, en què se situà
en 51.149.406 euros. Això són 496.300 euros més.

Transferència nominativa corrent i d’inversió:
• Quantitat total

→ 51.645.706 euros

→ 496.300 euros
Increment percentual → 0,97%

• Increment
•

El gràfic següent mostra l’evolució d’aquest decisiu ingrés els
darrers anys.
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Els 13.364 estudiants prevists del curs 2013-14 situen la previsió de
la transferència nominativa corrent per estudiant en 3.839 euros per
a 2014.
Transferència nominativa estimada per estudiant el 2014:
• 3.839 euros
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Si observam amb més perspectiva temporal l’evolució d’aquest
indicador, veurem que era de 4.962 euros l’any 2009, amb un total
de 12.322 alumnes, i que ha passat a 3.839 euros, amb un total de
13.364 alumnes. És a dir, el nombre d’estudiants ha augmentat en
un 8,45% i la transferència nominativa corrent i d’inversió ha minvat
en un 20,28%, si bé volem destacar que en el passat pressupost la
transferència nominativa per estudiant era de 3.763, per la qual
cosa ha augmentat un 2% el 2014, percentatge que desitjam que
millori en els propers pressuposts.
Al capítol 3 hi ha pressupostat un increment dels preus públics per
al curs 2014-15 d’un 3,5%, que pensam que pot ser un percentatge
proper al creixement de preus en el sector educatiu. És important
destacar, tot i que ho explicarem amb més detall a l’apartat de les
despeses, la consolidació d’un nou ajut dirigit als alumnes que
demostrin tenir problemes econòmics per afrontar l’augment dels
preus públics dels tres darrers cursos acadèmics, per un import de
100.000 euros.

Al capítol 5 augmentam en 20.000 euros, un 20% més, els
ingressos patrimonials prevists per interessos de comptes bancaris,
a conseqüència, principalment, de la millora en els saldos mitjans
disponibles en tresoreria.
Al capítol 7, Transferències de capital, destaca el ja comentat
augment de la inversió nominativa procedent de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, que passa dels 50.000 euros de
2013 als 350.000 euros de 2014. Si bé l’augment és molt significatiu
percentualment parlant, la xifra és absolutament insuficient per
cobrir tan sols les inversions de reposició que requereixen
anualment les infraestructures universitàries, tot i que cal dir que
està compensada amb el compromís del Govern de finançar
mitjançant fons estatutaris un 50% del cost de l’edifici en
construcció Antoni Maria Alcover i Sureda.
Al mateix capítol 7, volem destacar la resposta a una petició
històrica de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, que
suposa reconèixer com a ingrés (i també com a despesa) la cessió
de crèdit corresponent a l’edifici Melchor Gaspar de Jovellanos.

3. DESPESES
3.1. Despeses de personal, capítol 1
La principal partida de despesa correspon al capítol 1, Despeses de
personal, que té un pes en el conjunt del pressupost del 65,83%:
són 56.642.679,42 euros. Aquesta xifra experimenta un increment
respecte a l’any anterior de 763.021,60 euros, quantitat que suposa
un augment de l’1,37%, que es destinaran a cobrir principalment el
creixement vegetatiu del personal i determinades accions de millora
del personal d’administració i serveis.
Increment del capítol 1, Despeses de personal:
• 763.021,60 euros, un 1,37% més
En xifres absolutes, la suma de les transferències nominatives
corrents i d’inversió de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats serà el 2014 de 51.645.706 euros. Import que se situa
per davall del cost del capítol 1, que està en 56.642.679,42 euros.

Capítol 1, Despeses de personal
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Despesa de personal docent i investigador:
Al marge del creixement vegetatiu (nous triennis, quinquennis i
sexennis), la despesa de PDI tindrà un petit increment per a la
implantació de la doble titulació d’ADE-Dret. Pel que fa a la resta de
titulacions, està previst mantenir la plantilla actual sense reduccions
de manera global. Això vol dir que no seran necessaris ajustaments
que produeixin una disminució de la plantilla global ocupada de PDI,
però sí podrà ser necessari, en el marc de la definició d'una política
de professorat sostenible, que s'hagi de fer una redistribució de
recursos entre els diferents departaments de la UIB. Finalment, tal
com succeí l'exercici anterior, hi haurà un ajustament en el
pressupost amb un percentatge d'estalvi corresponent a places
vacants, serveis especials, estalvis per incapacitats temporals i
permisos o llicències no retribuïts.

Despesa de personal d’administració i serveis:
Quant al personal d’administració i serveis volem destacar la tasca
ja iniciada dins l’any 2013 amb el recentment aprovat <<informe
sobre innovacions de la gestió i l’organització administrativa de la
UIB>>, document elaborat per la Comissió Assessora de Recursos
Humans –CARHU- i que ha comptat amb la col·laboració de la
majoria del PAS, ja sigui a través de l’enquesta que es va fer durant

el setembre o amb la participació en els grups de discussió de
temàtica diversa. Aquest document ens ha de permetre definir millor
la política de recursos humans en aquest col·lectiu i ajustar-la millor
a les necessitats reals de la UIB, en un context en el que, a pesar
del petit canvi de tendència, encara és d’enorme dificultat.
De fet, més enllà de les modificacions puntuals en el catàleg i en la
plantilla del PAS proposades per a 2014, en el pressupost adjunt ja
hi trobam qualque mesura positiva, petita, és cert, però molt
important pel que suposa de tall en la tendència negativa i de
retallades que havíem patit els darrers anys. En concret, es destina
la quantitat de 55.000 euros a diferents promocions del PAS,
mesura llargament reivindicada i que ha quedat reflectida a l’informe
esmentat com una de les carències més sentides del PAS.
Aquest import destinat a promocions es repartirà entre col·lectius i
grups, d’acord amb la Junta de PAS, durant el primer semestre de
2014, època en la qual també s’ha de negociar i aprovar l’Acord
normatiu que ha de permetre regular aquestes promocions. Durant
el segon semestre de 2014 ja poden convocar-se i tenir lloc
aquestes promocions.
Una altra mesura positiva reflectida en aquest pressupost és la
recuperació de la política d’homogeneïtzació de les places que es
varen crear per Acord normatiu 8281/2007, de 17 de desembre, i
que passaren de contractes laborals a funcionaris interins segons
l’Acord executiu 8297, de 18 de desembre. Per a l’any 2014, i
després de dos anys de congelació d’aquest procés, aquestes
places recuperaran el 50 per cent de la diferència de retribucions.
Tot plegat suposa unes mesures modestes, que no resolen tots els
problemes, però que sí que comencen a pal·liar-los i que,
contextualitzades en l’època de dificultats que vivim, suposen una
alegria i una primera passa en la consecució dels objectius que ens
hem marcat per al personal d’administració i serveis.
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3.2. Despeses en béns corrents i de serveis, capítol 2.
Transferències corrents, capítol 4. Inversions reals, capítol 6
El capítol 2, Despeses en béns corrents i de serveis, sofreix una
pujada mitjana de l’1,88%. Queda augmentat en 200.538,14 euros i
se situa en un total de 10.866.687,30 euros.
Per a l’anàlisi de cadascuna de les partides, hom pot observar que
la majoria es mantenen o incrementen en relació amb l’exercici
anterior, i que minven tan sols les que, una vegada analitzades les
necessitats de despesa, hem pogut comprovar que queden amb
una quantitat suficient.
Les despeses de representació assignades als membres del
Consell de Direcció es mantenen respecte al pressupost de l’any
anterior, tot i que volem destacar que la reducció acumulada els
darrers cinc anys és del 75%.
La partida destinada a l’ajut a l’assistència a congressos i estades
de treball augmenta en un 11,11%, si bé encara queda lluny de la
quantitat que hi destinàvem anys enrere i que esperam poder
incrementar en els futurs exercicis.
La partida destinada a seus universitàries ha augment en 4.500
euros, percentualment un 30%, i té com a objectiu donar resposta a

una demanda històrica que és poder millorar la coordinació de les
seus amb les facultats que hi tenen estudis.
Les partides destinades a projecció cultural i al Servei d’Activitats
Culturals també experimenten de forma conjunta un augment del
21,6%: es passa de 60.000 euros a un total de 73.000 euros.
La partida més important, Manteniment integral del campus i
despeses generals, disminueix en 106.000 euros i passa dels
6.400.154,22 per a 2013 a 6.294.154,22 el 2014. Representa el
58% de la despesa del capítol 2 i cobreix conceptes com els
subministraments ordinaris d’energia, aigua, telecomunicacions,
neteja, seguretat i altres despeses generals de funcionament.
Aquesta reducció és conseqüència de les actuacions d’ajust fetes al
llarg de 2013, dels diferent contractes de manteniment, neteja i
especialment telefonia.
També ha augmentat el pressupost assignat al Secretariat Tècnic
d’Accés a la Universitat, que passa de 190.000 el 2013 a 200.000 el
2014, quantitat que suposa un increment del 5,26%.
Les assignacions als departaments i a facultats i escoles
experimenten un augment del 5,35% i el 6,9%, respectivament,
d’aquest capítol 2. Recordem que a l’exercici anterior les retallades
d’aquestes dues partides varen ser del 45% i del 26%
respectivament, aspecte que ens obliga a mantenir el compromís de
seguir incrementant aquestes dues partides els propers anys,
especialment en el cas dels departaments. Els gràfics següents
mostren l’evolució dels darrers anys.
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Del capítol 4 volem destacar, tal com hem apuntat anteriorment, la
consolidació de les denominades beques socials UIB, valorada amb
100.000 euros, enfront dels 25.000 euros que teníem pressupostats
el 2013. La Universitat de les Illes Balears, conscient de les
dificultats econòmiques en què es troba la societat, amb aquesta
partida vol ajudar determinats alumnes que es trobin en dificultats
per assumir l’increment de preus públics de la matrícula dels tres
darrers exercicis. Pensam que és una acció de responsabilitat social
que la UIB te l’obligació de fer, amb independència de les retallades
acumulades durant els darrers exercicis.

Quant a les partides del capítol 6, cal destacar els 30.000 euros
corresponents al projecte de comptabilitat analítica, els 20.000
euros corresponents a l’Oficina Universitària de Suport a Persones
amb Necessitats Especials i els 100.000 euros derivats dels conveni
amb CaixaBank, distribuïts en ajuts a la recerca, contractes
predoctorals i agenda UIB. Volem destacar també els 40.000 euros
destinats al projecte d’administració electrònica i els 38.985 euros
destinats a projectes de l’Oficina d’Universitat Saludable i
Sostenible, que inclou la partida que tenia el 2013 l’Oficina de
Gestió Ambiental i Sostenibilitat. Una altra partida nova del
pressupost de 2014 és el projecte Smart UIB, dotat amb 5.000
euros, que tenen com a finalitat dur a terme accions que possibilitin
millorar les bosses d’ineficiència i convertir-se alhora en una font
d’ingressos futura, tot emmarcat dins la promesa electoral de
millorar un dels objectius clau de la Universitat, la transferència del
coneixement.

4. CONCLUSIÓ
L’augment de l’1% en les transferències nominatives i d’inversió
procedents de la comunitat autònoma de les Illes Balears suposa
rebre aproximadament 0,5 milions d’euros el 2014. Recordem que
el 2010 la disminució fou del 4,4% (2,84 milions d’euros menys),
que el 2011 la disminució fou del 7,5% (4,65 milions d’euros), que el
2012 la disminució fou del 5,4% (3,09 milions d’euros) i que el 2013
la disminució fou del 5,7% (3,00 milions d’euros). L’ajust
pressupostari assumit amb molta dificultat dels darrers anys sumava
13,69 milions d’euros, un 21% menys que el 2009, aspecte que ens
fa valorar encara molt més l’augment de l’1% per a 2014, més que
per la quantitat, pel canvi de tendència de constants retallades, que
havien obligat a la Universitat de les Illes Balears a haver d’afrontar
durs ajusts.
En resum, diguem que el pressupost de 2014 es concreta en petits
augments en els capítols 1 i 2, de personal i de despeses corrents
respectivament, aspecte que, per l’altra banda, permet un increment
raonable dels preus públics del capítol 3 d’ingressos, compensat per
les beques socials UIB, que permetrà que els alumnes amb menys
recursos puguin rebre un ajut que cobrirà l’increment de les
matrícules dels tres darrers anys, sempre que compleixin una sèrie
de condicions acadèmiques.

Estam convençuts que, amb totes les seves mancances i
limitacions, el pressupost de la UIB per a 2014 permetrà a la nostra
institució complir dignament amb les seves responsabilitats en un
context d’esperança que el canvi de tendència es mantindrà els
propers anys, i en conseqüència podrem millorar progressivament el
finançament rebut del Govern de les Illes Balears, com hem
explicant anteriorment, durament castigat al llarg dels quatre
exercicis anteriors.
Estam segurs que tots els òrgans de direcció i tota la comunitat
universitària continuarem fent feina amb l’empenta, la imaginació i la
dedicació necessàries per superar els reptes als quals ens
enfrontam i construir una universitat més gran i més bona.

David Pons
Vicerector d’Economia i Infraestructures

INDICADORS DELS PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Dades pressupostades i dades d'execució real
PROGRAMA

INDICADORS

2013
Real

Ensenyaments universitaris

Recerca i desenvolupament

Serveis a la comunitat universitària

Projecció externa i internacionalització

Gestió universitària

Tecnologies de la informació i les comunicacions

2014
Estimacions Unitat administrativa

1

Ràtio alumnes/PDI

15,25

15,25

2

Dèficit docent en hores

1.896

2.494

Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica

3

% alumnes que es matriculen en primera opció

78

80

4

% alumnes estrangers matriculats a màster i doctorat

10,1

10,5

Director Centre d'Estudis de Postgrau

5

Nre. alumnes matriculats en estudis oficials de postgrau

1.979

1.850

Director Centre d'Estudis de Postgrau

6

Nre. títols oficials de màster i/o doctorat adaptats a l'EEES

56

60

Director Centre d'Estudis de Postgrau

7

Nre. alumnes presentats a les proves d'accés a la Universitat

4.421

4.500

Vicerectorat d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat - Servei d'Alumnes

8

Nre. alumnes presentats a les proves per als més grans de 25, 40 i de 45 anys

805

800

Vicerectorat d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat - Servei d'Alumnes
Vicerectorat d'Investigació i Postgrau

Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica
Cap del Servei d'Alumnes

9

Nre. projectes concedits

10

Volum recursos generats per article 83

14

49

0,74

0,8

11

Nre. tesis doctorals

Vicerectorat d'Innovació i Transferència

69

75

Director Centre d'Estudis de Postgrau

12

Nre. doctorats amb menció cap a l'excel·lència

9

9

Director Centre d'Estudis de Postgrau

13

Nre. beques predoctorals en actiu

87

90

Vicerectorat d'Investigació i Postgrau

14

Nre. patents

50

55

Vicerectorat d'Innovació i Transferència

15

Nre. patents amb llicència

16

20

Vicerectorat d'Innovació i Transferència

16

Nre. empreses derivades (spin-off)

10

12

Vicerectorat d'Innovació i Transferència

17

Nre. hores de formació del PDI i del PAS

690

644

Cap del Servei de Recursos Humans

18

Nre. D'accions relacionades amb la promoció de la salut dels membres de la UIB

20

Vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable

19

Nre. llibres publicats a Edicions UIB

32

25

Vicerectorat de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries

20

Nre. alumnes col·laboradors

272

347

Vicerectorat d'Investigació i Postgrau/Vicerectorat d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat

21

Nre. entrades a UIBdigital (mitjana diària)

16.676

16.500

22

Nre. projectes de cooperació al desenvolupament i de cooperació acadèmica

55

55

Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable

23

Nre. alumnes participants a accions de formació OCDS

402

400

Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable

24

Nre. alumnes UIB en països empobrits

23

23

Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable

25

Nre. Alumnes matriculats en cursos de formació internacional

88

85

Cap del Servei de Relacions Internacionals

26

Nre. activitats culturals i formatives (SAC)

124

105

Vicerectorat de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries

27

Nre. assistents a les activitats culturals i formatives (SAC)

5.498

4.400

Vicerectorat de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries

28

Nre. alumnes matriculats als cursos de llengua del Servei Lingüístic

817

710

Vicerectorat de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries

29

Nre. d'accions promocionals

1.580

1.520

30

Nre. alumnes de mobilitat

784

600

31

Nre. pàg. visitades a la web amb la imatge institucional de la UIB durant 2013 (mitjana diària)

48.586

48.774

32

Nre. visites d'usuari únic a la web amb la imatge institucional de la UIB (mitjana diària)

6.584

6.894

Delegat del Rector

33

Nre. visites a la web amb la imatge institucional de la UIB (mitjana diària)

18.044

17.924

Delegat del Rector

Delegat del Rector

Director de l'Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional
Cap del Servei de Relacions Internacionals
Delegat del Rector

34

Nre. expedients de contractació

32

30

35

Nre. procediments d'administració electrònica

72

90

Cap del Servei de Patrimoni, Contr. i Infr. / Unitat Tècnica

36

Nre. metres quadrats construïts

142.577

137.317

Vicerectorat d'Economia i Infraestructures
Cap del Servei de Patrimoni, Contr. i Infr.

Delegat del Rector

37

Nre. sol·licituds d'intervenció de manteniment

11.211

11.000

38

% d'estalvi energètic total per Kwh consumits l'any

13

5

39

Nre. ordinadors de lliure accés

537

537

40

Nre. assignatures a Campus Extens

2.416

2.450

41

% aules amb cobertura Wi-Fi

100

100

Delegat del Rector

42

Nre. sol·licituds electròniques tramitades

20.199

25.000

Delegat del Rector

43

Nre. sales de videoconferència

26

26

Delegat del Rector

44

Nre. hores anuals de videoconferència

4.830

5.000

Delegat del Rector

45

% usuaris diferents que han accedit per xarxa Wi-Fi

81,76

85

Delegat del Rector

46

Nre. estudiants per ordinador en aules de docència reglada

27,4

27,6

Delegat del Rector

47

Nre. visites a CanalUIB (mitjana diària)

286

350

Delegat del Rector

48

Nre. programes de CanalUIB (anuals)

204

250

Delegat del Rector

49

Nre. hores de producció de CanalUIB (anuals)

127

150

Delegat del Rector

Vicerectorat d'Economia i Infraestructures
Delegat del Rector
Director Campus Extens

INDICADORS DELS PROGRAMES DEL PRESSUPOST DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Dades pressupostades i dades d'execució real
PROGRAMA
Ensenyaments universitaris

Recerca i desenvolupament

Serveis a la comunitat universitària

Projecció externa i internacionalització

Gestió universitària

Tecnologies de la informació i les comunicacions

INDICADORS
1

Ràtio alumnes/PDI

Sagrari Moranta

3058

sagrari.moranta@uib.es

vr.ordenacio@uib.es

vr.professorat@uib.es

2

Dèficit docent en hores

Sagrari Moranta

3058

sagrari.moranta@uib.es

vr.ordenacio@uib.es

vr.professorat@uib.es

3

% alumnes que es matriculen en primera opció

Luis Piña-Carmen Calafat-Sagrari-Margalida
3036 Andreu
luisp@uib.es

4

% alumnes estrangers matriculats a màster i doctorat

Chelo

3056

chelo.hernandez@uib.es

5

Nre. alumnes matriculats en estudis oficials de postgrau

Chelo

3056

chelo.hernandez@uib.es

6

Nre. títols oficials de màster i/o doctorat adaptats a l'EEES

Chelo

3056

chelo.hernandez@uib.es

7

Nre. alumnes presentats a les proves d'accés a la Universitat

Sagrari Moranta-Luis Piña

3058

sagrari.moranta@uib.es

vr.ordenacio@uib.es

vr.estudiants@uib.es

8

Nre. alumnes presentats a les proves per als més grans de 25, 40 i de 45 anys

Sagrari Moranta-Luis Piña

3058

sagrari.moranta@uib.es

luisp@uib.es

vr.estudiants@uib.es

9

Nre. projectes concedits

Cati Miralles-Àngels Oliver

3431

vr.investigacio@uib.es

cati.miralles@uib.es

angels.oliver@uib.es

10

Volum recursos generats per article 83

FUE Isabel Ferretjans

3068

vr.investigacio@uib.es

cati.miralles@uib.es

angels.oliver@uib.es

11

Nre. tesis doctorals

Chelo (Jaume Carot)

3056

chelo.hernandez@uib.es

12

Nre. doctorats amb menció cap a l'excel·lència

Chelo (Jaume Carot)

3056

chelo.hernandez@uib.es

13

Nre. beques predoctorals en actiu

Cati Miralles-Àngels Oliver

3431

vr.investigacio@uib.es

cati.miralles@uib.es

angels.oliver@uib.es

14

Nre. patents

FUE Fernando Barrera / Lorena

vr.innovacio@uib.es

15

Nre. patents amb llicència

FUE Fernando Barrera / Lorena

vr.innovacio@uib.es

16

Nre. empreses derivades (spin-off)

FUE Fernando Barrera / Lorena

17

Nre. hores de formació del PDI i del PAS

Marga Torrens-Elena Mas

3101

marga.torrens@uib.es

elena.mas@uib.es

18

Nre. D'accions relacionades amb la promoció de la salut dels membres de la UIB

19

Nre. llibres publicats a Edicions UIB

Francisca Llabrés

3355

majo.fernandez@uib.es

francisca.llabres@uib.es

20

Nre. alumnes col·laboradors

Maria Gayà

21

Nre. entrades a UIBdigital (mitjana diària)

Maribel Barceló / Xavier Varona

22

Nre. projectes de cooperació al desenvolupament i de cooperació acadèmica

Marian Gálvez/Ana Cañas

23

Nre. alumnes participants a accions de formació OCDS

Marian Gálvez/Ana Cañas

2037

vr.campus@uib.es

marian.galvez@uib.es

24

Nre. alumnes UIB en països empobrits

Marian Gálvez/Ana Cañas

2037

vr.campus@uib.es

marian.galvez@uib.es

25

Nre. Alumnes matriculats en cursos de formació internacional

Ricardo Sagrera

9785

ricardo.sagrera@uib.es

26

Nre. activitats culturals i formatives (SAC)

Bàrbara Obrador-Marga Amezqueta 3064-2430

vr.cultura@uibes

barbara.obrador@uib.es

27

Nre. assistents a les activitats culturals i formatives (SAC)

Bàrbara Obrador-Marga Amezqueta 3064-2430

vr.cultua@uib.es

barbara.obador@uib.es

28

Nre. alumnes matriculats als cursos de llengua del Servei Lingüístic

Majo

2411

vr. cultura@uib.es

antoniamaria.caldentey@uib.es

29

Nre. d'accions promocionals

Xisca Noguera

2408

30

Nre. alumnes de mobilitat

Ricardo Sagrera

9785

ricardo.sagrera@uib.es

31

Nre. pàg. visitades a la web amb la imatge institucional de la UIB durant 2013 (mitjana diària) Mariabel Barceló / Xavier Barona

2894

maribel.barcelo@uib.es

xavi.varona@uib.es

32

Nre. visites d'usuari únic a la web amb la imatge institucional de la UIB (mitjana diària)

Mariabel Barceló / Xavier Barona

2894

maribel.barcelo@uib.es

xavi.varona@uib.es

33

Nre. visites a la web amb la imatge institucional de la UIB (mitjana diària)

Mariabel Barceló / Xavier Barona

2894

maribel.barcelo@uib.es

xavi.varona@uib.es

34

Nre. expedients de contractació

Pilar Maldonado

35

Nre. procediments d'administració electrònica

Maribel Barceló / Xavier Varona

2894

maribel.barcelo@uib.es

xavi.varona@uib.es

36

Nre. metres quadrats construïts

Charo Chamorro / Vr.economia

3012

vr.economia@uib.es

charo.chamorro@uib.es

37

Nre. sol·licituds d'intervenció de manteniment

Pilar Maldonado

carmen.calafat@uib.es sagrari.moranta@uib.es

vr.innovacio@uib.es

jm.mellado@uib.es

2894

maribel.barcelo@uib.es, xavier.varona

xavi.varona@uib.es

ricardo.sagrera@uib.es

pilar.maldonado@uib.es

pilar.maldonado@uib.es

38

% d'estalvi energètic total per Kwh consumits l'any

Charo Chamorro / Vr.economia

39

Nre. ordinadors de lliure accés

Maribel Barceló / Xavier Varona

3012

40

Nre. assignatures a Campus Extens

Santos Urbina

41

% aules amb cobertura Wi-Fi

Maribel Barceló / Xavier Varona

2894

maribel.barcelo@uib.es

xavi.varona@uib.es

42

Nre. sol·licituds electròniques tramitades

Maribel Barceló / Xavier Varona

2894

maribel.barcelo@uib.es

xavi.varona@uib.es

43

Nre. sales de videoconferència

Miiquel Oliver / Xavier Varona

2894

maribel.barcelo@uib.es

xavi.varona@uib.es

44

Nre. hores anuals de videoconferència

Miquel Oliver / Xavier Varona

2894

maribel.barcelo@uib.es

xavi.varona@uib.es

45

% usuaris diferents que han accedit per xarxa Wi-Fi

Maribel Barceló / Xavier Varona

2894

maribel.barceo@uib.es

xavi.varona@uib.es

46

Nre. estudiants per ordinador en aules de docència reglada

Maribel Barceló / Xavier Varona

2894

maribel.barcelo@uib.es

xavi.varona@uib.es

47

Nre. visites a CanalUIB (mitjana diària)

Miquel Oliver / Xavier Varona

2894

maribel.barcelo@uib.es

xavi.varona@uib.es

48

Nre. programes de CanalUIB (anuals)

Miquel Oliver / Xavier Varona

2894

maribel.barcelo@uib.es

xavi.varona@uib.es

49

Nre. hores de producció de CanalUIB (anuals)

Miquel Oliver / Xavier Varona

2894

maribel.barcelo@uib.es

xavi.varona@uib.es

2894
2011-2842

maribel.barcelo@uib.es

xavi.varona@uib.es

santos.urbina@uib.es

QUINZE INDICADORS INSTITUCIONALS DE LA UNIVERSITAT DE LES ILES BALEARS
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

1. Alumnes

Indicador

12.623

12.322

12.504

14.383

14.238

14.391

13.364

2. Càrrega docent en crèdits

16.263

15.889

15.077

15.129

14.954

15.250

15.734

3. Professorat equivalent a temps complet

862

882

912

916

916

893

895

4. PAS

528

543

570

564

564

527

518

5. Ràtio professors/PAS
6. Ràtio alumnes/professors

1,63

1,62

1,60

1,62

1,62

1,69

1,73

14,64

13,97

13,71

15,70

15,54

16,12

14,93

7. Pressupost total de la UIB (milions d'euros)

85,83

92,45

95,32

102,98

88,22

85,31

86,04

8. Transferència nominativa (milions d'euros)

55,57

61,14

58,58

56,73

54,16

51,10

51,30

9. Transferència nominativa per estudiant (euros)

4.402

4.962

4.685

3.944

3.804

3.551

3.839

2,94

3,09

4,21

3,05

2,58

2,42

3,05

132.729

133.630

133.630

134.889

134.889

139.321

137.316

3,47

3,65

3,43

0,63

0,10

0,05

0,35

10. Recursos propis a la investigació i la transferència (milions d'euros)
11. Total de metres quadrats construïts
12. Inversions nominatives (milions d'euros)
13. Nombre de títols adaptats a l'EEES
13.1. Grau

25

30

30

30

33

13.2. Màster

33

35

37

32

33

13.3. Doctorat
14. Percentatge d'alumnes estrangers matriculats a màster i doctorat
15.1 Nombre d'estudis de primer i segon cicle

37

37

15.2 Nombre de plans d'estudis del primer i segon cicle extingits i en procés
d'extinció

29

28

28

28

26

13,90

13,60

14,00

10,10

10,50

37

37

37

37

5
32

* Estimacions

DEFINICIÓ DELS INDICADORS
1. Alumnes. Es comptabilitzen els alumnes de grau, màsters oficials i doctorat adaptats a l'EEES. També es comptabilitzen els estudiants de primer, segon i tercer
cicle (cursos no vigents, és a dir, sense docència). No es consideren les escoles adscrites ni els estudis propis. Tampoc es comptabilitzen els alumnes amb
matrícules anul·lades, amb reserva de matrícula. Així, les dades són provisionals a 31 d'octubre de 2013.
2. Càrrega docent en crèdits. Càrrega docent real, segons els COA dels departaments.
3. Professorat equivalent a temps complet. Es calcula comptant com a 1 cadascun dels professors a dedicació completa. La dedicació dels professors associats s'ha
calculat de la forma següent: dividint el número d'hores per 8. La metodologia aplicada és la mateixa que utilitzen les universitats del Grup 9 (comunitats autònomes
amb una sola universitat). (Es descompten les exempcions per càrrec, les places duplicades i els professors emèrits). L'increment es deu a l'efecte de l'implantació de
les 3 noves doble titulacions.
4. PAS. Té en compte la totalitat del PAS, és a dir: funcionaris de carrera, funcionaris interins, funcionaris contractats, laborals fixos de conveni, laborals interins de
conveni i laborals contractats.
5. Ràtio professors/PAS. Indicador 3 / indicador 4.
6. Ràtio alumnes/professor. Indicador 1 / indicador 3.
7. Pressupost total de la UIB. Totals consignats al Pressupost de la Universitat, aprovat pel Consell de Govern i el Consell Social.
8. Transferència nominativa. Subvenció pública de l'entitat tutelar per al funcionament ordinari de la Universitat.
9. Transferència nominativa per estudiant. Indicador 8 / indicador 1.
10. Recursos propis destinats a la investigació. Aquest indicador només té en compte les despeses directes, sense costs de personal ni costs indirectes.
11. Total de metres quadrats construïts. Superfície construïda. Es té en compte la incorporació de l'edifici Antoni Maria Alcover i la
disminució del carrer Bes i de l'aulari.
12. Inversions nominatives. S'entenen com a inversions gestionades directament per la Universitat, que es consagren a projectes d'infraestructura que impliquen
millores tant en la docència com en la investigació.
13. Nombre de títols adaptats a l'EEES. Es comptabilitzen els títols oficials de grau, màster i doctorat
14. Percentatge d'alumnes estrangers matriculats a màster i doctorat
15.1. Nombre d'estudis de cicle llarg i de cicle curt, sense comptar les escoles adscrites
15.2. Nombre d'estudis de primer i segon cicle extingits i en procés d'extinció

Resum del Pressupost 2014
INGRESSOS 2014
CAP. 3. PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAP. 8. ACTIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

DESPESES 2014
CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL
CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS
CAP. 3. DESPESES FINANCERES
CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP. 6. INVERSIONS REALS
CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAP. 9. PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

(euros)

16.099.869,52
52.203.265,66
265.611,53
5.336.790,76
12.134.336,40
86.039.873,87

(euros)

56.642.679,42
10.866.687,30
865.143,75
635.748,15
15.299.063,56
250.000,00
1.480.551,69
86.039.873,87

Percentatge
18,71%
60,67%
0,32%
6,20%
14,10%
100,00%

Percentatge
65,83%
12,63%
1,01%
0,74%
17,78%
0,29%
1,72%
100,00%

Programes del Pressupost 2014
PROGRAMES 2014
Ensenyaments universitaris
Recerca, desenvolupament i transferència
Serveis a la comunitat universitària
Projecció externa i internacionalització
Gestió universitària
Tecnologies de la informació i les comunicacions
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

(euros)

32.889.755,04
42.321.582,33
861.487,16
795.772,90
7.815.661,24
1.355.615,20
86.039.873,87

Percentatge
38,23%
49,19%
1,00%
0,92%
9,08%
1,58%
100,00%

GRÀFICS DE DISTRIBUCIÓ DELS PROGRAMES DEL PRESSUPOST 2014

RESUM DELS PROGRAMES PER AL
PRESSUPOST DE 2014
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0,92%
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1,58%

Ensenyaments universitaris
38,23%
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transferència
49,19%

RESUM DELS PROGRAMES PER AL
PRESSUPOST DE 2014

42.321.582,33
45.000.000,00
40.000.000,00

32.889.755,04

35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
7.815.661,24

15.000.000,00
10.000.000,00
861.487,16

1.355.615,20

795.772,90

5.000.000,00
0,00
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universitaris
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i transferència
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comunitat
universitària

Projecció externa
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Gestió
universitària

Tecnologies de la
informació i les
comunicacions

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA PER PROGRAMES:

DESCRIPTORS GENERALS
PROGRAMA 1: ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS

Objectius:
1. Realitzar l’avaluació, el seguiment i la millora contínua dels títols oficials de grau i postgrau
per tal de garantir-ne l’acreditació.
2. Augmentar la internacionalització dels estudis de la UIB
3. Conèixer avantatges i inconvenients de la implantació de la metodologia docent centrada en
competències i els resultats d’aprenentatge i, en particular, de l’avaluació continuada.
4. Permetre que els alumnes puguin assolir els màxims nivells de formació.
5. Millorar el coneixement de l’oferta formativa de la UIB.
6. Simplificar les normatives relacionades amb els títols oficials de la UIB.
Línies d'actuació:
1. Elaboració dels informes anuals d’avaluació i seguiment dels títols oficials, d’acord amb el
sistema de garantia de qualitat pertinent.
2. Realitzar les accions de millora que estiguin previstes en els anteriors informes.
3. Mantenir la formació en tècniques docents i les convocatòries d’innovació docent.
4. Afavorir la implantació de dobles titulacions, si les disponibilitats pressupostàries ho
permeten.
5. Acostament de la Universitat als alumnes d’educació secundària.
6. Revisió de les normatives vigents i proposta de versions més senzilles, entenedores i fàcils
d’aplicar per totes les parts implicades.

Indicadors:
Previsions per a 2014
— Ràtio alumnes/PDI (1)

15,25

— Dèficit docent en hores (2)

2.494

— % d'alumnes que es matriculen en primera opció

80

— % d’alumnes estrangers en estudis de màster i doctorat

10,50

— Nre. d’alumnes matriculats en estudis oficials de postgrau

1.850

— Nre. de títols oficials de màster i/o doctorat adaptats a l’EEES

60

— Nre. d’alumnes presentats a les proves d’accés a la Universitat

4.500

— Nre. d’alumnes presentats a les proves dels més grans de 25, 40 i 45 anys

800

PROGRAMA 2: RECERCA, DESENVOLUPAMENT I TRANSFERÈNCIA

Objectius:
1. Mantenir el nivell d’excel·lència en investigació i innovació.
2. Consolidar i millorar la plantilla de personal investigador i de recerca, procurant l’atracció de
talent.
3. Consolidar i internacionalitzar les línies de recerca i millorar-ne el finançament.
4. Impulsar la transferència tecnològica del personal acadèmic i investigador.
5. Impulsar la captació de recursos, especialment a través del programa Horitzó 2020.

Línies d'actuació:
1. Promoure la incorporació d’investigadors pre i postdoctorals.
2. Donar suport a programes de mobilitat i internacionalització del personal investigador amb
altres centres universitaris i de recerca.
3. Fomentar les relacions estables amb altres centres de recerca nacionals i internacionals,
especialment en aquells països designats com a prioritaris en l’estratègia del CEI e-MTA.
4. Promoure la creació de nous instituts de recerca, sempre amb una sòlida base
d’investigadors.
5. Dotar del fons documental necessari per garantir una recerca competitiva i de qualitat
internacional.
6. Posar en funcionament el nou edifici per a l’Escola de Doctorat.
7. Disposar dels instruments adequats per donar valor als resultats de la investigació.
8. Estimular la creació d’empreses de base tecnològica.

Indicadors:
Previsions per a 2014
— Nre. de projectes concedits

49

— Volum de recursos generats per l’article 83 (milions d’euros)

0,8

— Nre. de tesis doctorals

75

— Nre. de doctorats amb menció cap a l’excel·lència

9

— Nre. de beques predoctorals en actiu

90

— Nre. de patents

55

— Nre. de patents llicenciades

20

— Nre. d’empreses derivades (spin-off)

12

PROGRAMA 3: SERVEIS A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA
Objectius:
1. Oferir al personal de la UIB una formació de qualitat que doni resposta a les necessitats reals
de la Universitat.
2. Millorar las condicions de treball dels membres de la comunitat universitària.
3. Incrementar la seguretat en el treball del personal de la UIB.
4. Oferir als estudiants amb discapacitat el suport i les adaptacions necessàries per a la seva
formació universitària.
5. Incrementar el nivell de salut dels membres de la comunitat universitària

Línies d'actuació:
1. Centralitzar la informació i l’oferta formativa del personal de la UIB.
2. Procurar que el PAS i el PDI puguin gaudir de la formació més adequada per cobrir les
mancances i necessitats reals de la UIB.
3. Continuar amb la millora de les condicions en aules i despatxos als edificis més antics.
4. Continuar amb l’adaptació dels laboratoris més obsolets a la normativa de salut laboral.
5. Afavorir mesures i actuacions destinades a la supressió de barreres arquitectòniques.
6. Iniciar les actuacions encaminades a solucionar la inundabilitat de la zona d’aparcament
(codi de barres).
7. Dotar del finançament necessari per oferir una borsa de suport per a l’alumnat.
8. Identificar i coordinar els serveis, oficines i altres actors vinculats amb el procés de campus
saludable.
Indicadors:
Previsions per a 2014
— Nre. d'hores de formació del personal de la UIB

644

— Nre. d’accions relacionades amb la promoció de la salut dels membres de la comunitat
universitària

20

— Nre. de llibres publicats a Edicions UIB

25

— Nre. d'alumnes col·laboradors
— Nre. d’entrades a UIBdigital (mitjana diària)

347
16.500

PROGRAMA 4: PROJECCIÓ EXTERNA I INTERNACIONALITZACIÓ DE LA UIB
Objectius:
1. Impulsar les accions de difusió i promoció de la UIB, en l’àmbit nacional i internacional.
2. Potenciar el paper de la UIB com a principal agent dinamitzador de la cultura, peça
estructural del desenvolupament econòmic i social d’un lloc.
3. Impulsar la cultura de la solidaritat i l’educació per al desenvolupament.
4. Consolidar i ampliar les relacions internacionals i els projectes de col·laboració
interuniversitària.
5. Promoure la formació integral de l’alumnat mitjançant una oferta formativa i cultural que
complementi els estudis reglats.
6. Fomentar la reflexió sobre la internacionalització per tal de promoure la formació
intercultural i internacional.
7. Consolidar la UIB com a impulsora i defensora de la llengua catalana, pròpia de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
8. Promoure accions destinades a incrementar i millorar la capacitació en llengües estrangeres
dels membres de la comunitat universitària.
Línies d'actuació:
1. Oferir a la societat de les Illes Balears la major diversitat d’activitats culturals i de difusió
científica.
2. Impulsar programes transfronterers de col·laboració cultural, docent i científica que potenciïn
la consolidació d’un campus intercultural i multilingüe.
3. Disposar d’una web àgil i segura per a la difusió de les activitats institucionals.
4. Incrementar el nombre d’alumnes estrangers als estudis de la UIB.
5. Oferir accions formatives adaptades al marc d’internacionalització de la Universitat.
6. Establir nous contactes amb altres institucions públiques o privades, estatals i internacionals,
a partir de convenis, beques i cursos.
7. Donar suport a la pertinença a consorcis per tal de participar en convocatòries de projectes
europeus de cooperació acadèmica.
8. Destinar ingressos propis a finançar nous projectes de cooperació internacional en països en
vies de desenvolupament, mitjançant la participació de la comunitat universitària.
9. Fomentar la iniciativa i la implicació dels estudiants en activitats de promoció cultural.
10. Establir un lligam entre la UIB i la projecció internacional de les Illes, que potencii el valor
patrimonial del paisatge, la cultura i la innovació.
Indicadors:
Previsions per a 2014
— Nre. de projectes de cooperació al desenvolupament i de cooperació acadèmica
55
— Nre. d’alumnes participants en accions de formació OCDS
400
— Nre. d’alumnes UIB en països empobrits
23
— Nre. d’alumnes matriculats en cursos de formació internacional
85
— Nre. d’activitats culturals i formatives
105
— Nre. d’assistents a les activitats culturals i formatives
4.400
— Nre. d’alumnes matriculats als cursos de llengua del Servei Lingüístic
710
— Nre. d’accions promocionals
1.520
— Nre. d’alumnes de mobilitat
600
— Nre. de pàgines visitades a la web amb la imatge institucional de la UIB durant el 2013
(mitjana diària)
48.774
— Nre. de visites d’usuari únic a la web amb imatge inst. de la UIB (mitjana diària)
6.894
— Nre. de visites a la web amb la imatge institucional de la UIB (mitjana diària)
17.924

PROGRAMA 5: GESTIÓ UNIVERSITÀRIA

Objectius:
1. Integrar les bases de dades disponibles a la Universitat d’acord amb el sistema integrat
d’informació universitària.
2. Garantir a la UIB el compliment de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics.
3. Definir sistemes d’optimització de recursos destinats a minimitzar els efectes de la recessió
econòmica.
4. Promoure accions destinades a una gestió més eficient dels recursos i que condueixi a una
Universitat més sostenible.
5. Integrar en l’estructura, els processos i la cultura universitaris un compromís cap a la salut i
el benestar.
Línies d'actuació:
1. Integrar les diferents plataformes de gestió (econòmica, de recursos humans i d’investigació)
per donar resposta al nou sistema de comptabilitat analítica proposat pel Ministeri d’Educació.
2. Disposar de les plataformes adients per a la recollida i anàlisi de les dades estratègiques de la
Universitat, d’acord amb les noves exigències del sistema integrat d’informació universitària
(SIIU) proposat pel Ministeri d’Educació.
3. Incrementar el nombre de processos de gestió telemàtica dirigits als membres de la comunitat
universitària, així com els procediments que permetin l’accés electrònic dels ciutadans als
serveis de la Universitat.
5. Garantir l’adequat tractament de les dades personals, d’acord amb la LOPD.
6. Afavorir la cultura de l’estalvi energètic i del respecte al medi ambient impulsant mesures
que condueixin al foment d’energies renovables.
7. Establir nous mecanismes de control d’ingressos i despeses que permetin optimitzar els
recursos disponibles.
8. Iniciar processos de redistribució d’efectius, per tal de garantir els recursos humans
necessaris, especialment en àrees deficitàries.
9. Afavorir la cultura de la salut des d’una perspectiva holística i interdisciplinària.
Indicadors:
Previsions per a 2014
— Nre. d'expedients de contractació

30

— Nre. de procediments d’administració electrònica

90

— Nre. de metres quadrats construïts
— Nre. de sol·licituds d'intervenció de manteniment
— % d’estalvi energètic total per kWh consumits l’any

137.317
11.000
5

PROGRAMA 6: TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS
Objectius:
1. Consolidar la governança i la gestió de les TIC.
2. Garantir la seguretat i l’accessibilitat de la informació institucional.
3. Racionalitzar l’ús de les TIC per al suport de la docència i la investigació.
4. Millorar les infraestructures TIC amb objectius d’eficiència i sostenibilitat.
5. Implantar de forma efectiva l’Administració electrònica per a processos de gestió.
6. Promoure l’ús adient, ètic i solidari de les TIC.

Línies d’actuació:
1. Millora de la gestió de la cartera de projectes i dels serveis TI.
2. Normalitzar l’ús del software com a material per a la docència i la investigació.
3. Consolidar el projecte SIIU com a font de dades institucionals.
4. Creació del projecte AgendaUIB per facilitar l’accés a la informació institucional.
5. Consolidació i millora de les aplicacions de gestió acadèmica.
6. Experimentar nous entorns tecnològics per a la difusió del coneixement (MOOC)
7. Posada en marxa del clúster de computació científica.
8. Impulsar el procés de virtualització de les aules informàtiques.
9. Implantació de nous processos d’Administració electrònica interns (UIBdigital) i externs
(seu electrònica).
10. Consolidar el projecte de comptabilitat analítica.
11. Continuar amb el programa de reciclatge Reutilitza.

Indicadors:
Previsions per a 2014
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

Nre. d’ordinadors de lliure accés
Nre. d’assignatures a Campus Extens
Percentatge d’aules amb cobertura Wi-Fi
Nre. de sol·licituds electròniques tramitades
Nre. de sales de videoconferència
Nre. d’hores anuals de videoconferència
Percentatge d’usuaris diferents que han accedit a la xarxa Wi-Fi
Nre. d’estudiants per ordinador en aules de docència reglada
Nre. de visites diàries a CanalUIB (mitjana diària)
Nre. de programes de CanalUIB (anuals)
Nre. d’hores de producció de CanalUIB (anuals)

537
2.450
100
25.000
26
5.000
85
27,6
350
250
150

(1) Entenem per PDI el personal docent i investigador a temps complet. Vegeu la definició de l’indicador
a la taula «Quinze indicadors institucionals de la Universitat de les Illes Balears».
(2) Balanç entre la capacitat docent i la càrrega docent, segons el document de plantilla del PDI.

ANNEX I

Pressupost d'ingressos 2014
Subconcepte

Concepte

Article

Capítol

CAP. 3. PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
Art. 31. Preus públics

14.671.253,07

310 Drets de matrícula ensenyament oficial
01. Primer i segon cicle
02. Tercer cicle
05. Grau
06. Postgrau
03. Centres adscrits
04. Beques
99. Família nombrosa

13.516.049,02
300.000,00
40.000,00
9.631.049,02
582.000,00
240.000,00
2.383.000,00
340.000,00

311 Drets de matrícula altres cursos
01. Matrícula cursos ICE
02. SAC
04. Altres cursos

62.806,60
0,00
31.403,30
31.403,30

312 Altres preus públics
01. Proves d'accés més grans de 25 anys
02. Proves d'accés batxillerat
04. Obertura i gestió d'expedient acadèmic
05. Certificats
06. Expedició de títols

1.092.397,45
31.126,05
198.091,71
567.092,10
117.051,10
179.036,49

Art. 32. Prestació de serveis

1.356.495,45

323 Prestació de serveis
324 Publicitat
326 Contractes i convenis art. 83 LOU

350.215,00
6.280,45
1.000.000,00

Art. 33. Venda de béns

72.121,00

330 Venda de publicacions pròpies
,

72.121,00

TOTAL CAPÍTOL 3

16.099.869,52

CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Art. 45. De la comunitat autònoma

51.610.233,39

450 Transferència nominativa
452 Altres transferències
01. Altres transferències

51.295.706,00
314.527,39
314.527,39

Art. 46. De corporacions locals

72.121,45

460 Ajuntaments
462 Consells insulars

6.010,12
66.111,33

Art. 47. D'empreses privades

160.101,21

470 Empreses privades

160.101,21

Art. 48. D'institucions sense finalitat
de lucre i famílies

270.657,79

480 D'institucions sense finalitat de lucre
481 De la FUE

60.101,21
210.556,58

Art. 49. De l'exterior

90.151,82

492 Transferències UE
00. UE. Beques alumnes

TOTAL CAPÍTOL 4

90.151,82
90.151,82

52.203.265,66

CAP. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS
Art. 52. Interessos de dipòsits

120.000,00

520 Interessos de comptes bancaris
00. De comptes corrents

120.000,00
120.000,00

Art. 55. Productes de concessions

145.611,53

550 De concessions administratives

145.611,53

TOTAL CAPÍTOL 5

265.611,53

CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Art. 70. De l'Administració de l'Estat

1.900.000,00

701 Ministeri d'Economia i Competitivitat
01. MINECO Fons de Recerca

1.900.000,00
1.900.000,00

Art. 75. De la comunitat autònoma

2.486.790,76

750 Conselleria d'Educació i Cultura
00. Inversió nominativa

350.000,00
350.000,00

752 Altres transferències comunitat autònoma
00. CAIB Recerca i Innovació
04. CAIB pluriennal Jovellanos
05. CAIB pluriennal Inversions Fons Estatutaris

2.136.790,76
500.000,00
1.171.815,00
464.975,76

Art. 79. De l'exterior
795 D'altres transferències UE
01. Projectes
02. Transferències a socis

950.000,00
950.000,00
700.000,00
250.000,00

TOTAL CAPÍTOL 7

5.336.790,76

CAP. 8. ACTIUS FINANCERS
Art. 87. Romanents de tresoreria
870 Romanents genèrics
871 Romanents específics
872 Romanents especials

12.134.336,40
1.600.000,00
8.534.336,40
2.000.000,00

TOTAL CAPÍTOL 8

12.134.336,40

TOTAL INGRESSOS

86.039.873,87

Pressupost de despeses 2014
Programa 1. Ensenyaments universitaris (422D)
Subconcepte

Concepte

Article

Capítol

CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL
Art. 10. Alts càrrecs

122.935,10

100 Retribucions bàsiques

122.935,10

00. Retribucions bàsiques

79.491,27

01. Altres remuneracions

43.443,83

Art. 12. Funcionaris

19.978.925,80

120 Retribucions bàsiques

7.601.754,58

00. Sous grup A1

3.869.084,49

01. Sous grup A2

402.178,83

02. Sous grup C1

868.413,67

03. Sous grup C2

850.321,92

04. Sous grup E
05. Triennis

3.706,52
1.608.049,15

121 Retribucions complementàries

12.377.171,22

00. Complement destinació

4.389.323,87

01. Complement específic

6.420.034,59

02. Indemnització residència

445.734,47

03. C. per. fons ad. CPT/CP

1.122.078,29

Art. 13. Laborals

4.498.138,89

130 Laborals fixos

87.485,27

00. Retribucions bàsiques

70.782,33

01. Complementàries dels laborals fixos

16.702,94

131 Laborals contractats

4.410.653,62

00. Laborals contractats (PAS)

19.713,36

01. Laborals contractats (PDI)

4.390.940,26

Art. 15. Incentius de rendiment

1.196.105,66

150 Productivitat
01. Productivitat compensada PAS

1.186.451,47
1.186.451,47

151 Gratificacions
00. Gratificacions PAS funcionari

9.654,19
9.654,19

Art. 16. Quotes, prestacions i despeses
socials a càrrec de l'empresa

3.005.909,48

160 Quotes socials
00. Seguretat Social

3.005.909,48
3.005.909,48

TOTAL CAPÍTOL 1

28.802.014,93

CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS
Art. 20. Arrendaments
202
203
205
206

Edificis i altres construccions
Maquinària, instal·lacions i utillatge
Mobiliari i estris
Equipament per a processament de la informació

210
212
213
214
215
216

Infraestructura i béns naturals
Edificis i altres construccions
Maquinària, instal·lacions i utillatge
Elements de transport
Mobiliari i estris
Equipament per a processament de la informació

21.000,00
8.000,00
8.000,00
1.000,00
4.000,00

Art. 21. Reparació, manteniment i conservació

50.000,00
6.000,00
10.000,00
10.000,00
6.000,00
6.000,00
12.000,00

Art. 22. Material, subministraments i altres

1.062.566,31

220 Material d'oficina
00. Ordinari no inventariable
01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
02. Material informàtic no inventariable
03. Material inventariable
05. Fotocòpies

515.071,50
60.000,00
165.071,50
70.000,00
145.000,00
75.000,00

221 Subministraments
00. Energia elèctrica
01. Aigua
02. Gas
03. Combustibles
04. Vestuari
05. Material esportiu
06. Material de laboratori
10. Altres subministraments

184.941,28
15.000,00
8.000,00
3.000,00
12.000,00
3.000,00
2.000,00
100.000,00
41.941,28

222 Comunicacions
00. Telefòniques
01. Postals
02. Telegràfiques
04. Informàtiques

39.000,00
20.000,00
4.000,00
3.000,00
12.000,00

223 Transports
224 Primes d'assegurances
226 Despeses diverses
00. Cànons
01. Atencions protocol·làries i representatives
02. Publicitat i propaganda
06. Reunions i conferències
07. Publicacions
08. Impresos matrícula i horaris
10. Altres

20.000,00
13.000,00
173.953,43
6.000,00
15.000,00
22.000,00
65.953,43
30.000,00
20.000,00
15.000,00

227 Treballs realitzats per altres empreses
00. Neteja i condícia
01. Seguretat
03. Postals
06. Estudis i treballs tècnics
07. Altres

116.600,10
60.000,00
14.600,10
20.000,00
14.000,00
8.000,00

Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei

129.176,23

230 Dietes
231 Locomoció
233 Altres indemnitzacions

40.000,00
53.305,85
35.870,38

TOTAL CAPÍTOL 2

1.262.742,54

CAP. 3. DESPESES FINANCERES
Art. 31. Préstecs en moneda nacional

770.466,28

310 Interessos

770.466,28

Art. 34. De dipòsits i fiances

34.100,00

341 Interessos de fiances

34.100,00

TOTAL CAPÍTOL 3

804.566,28

CAP. 6. INVERSIONS REALS
Art. 62. Inversions noves associades al
funcionament operatiu dels serveis

1.124.928,76

622 Equipament i construccions
00. Inversions en equipament i construccions
99. Romanents específics

1.124.928,76
174.928,76
950.000,00

Art. 64. Inversions de caràcter immaterial

86.578,17

646 Projectes d'inversió immaterial
10. Pla lingüístic
11. Pla d'orientació i transició a la Universitat (POTU)
17. PADU
18. Projectes d'innovació pedagògica
99. Romanents específics

86.578,17
29.500,00
10.000,00
9.876,54
7.901,23
29.300,40

TOTAL CAPÍTOL 6

1.211.506,93

CAP. 9. PASSIUS FINANCERS
Art. 91. Amortització de préstecs

808.924,36

913 Amortització de préstecs

808.924,36

02. Amortització pluriennal G.M. de Jovellanos

551.347,74

03. Amortització préstec Santander

257.576,62

TOTAL CAPÍTOL 9
Total despeses programa 1. Ensenyaments universitaris

808.924,36

32.889.755,04

Programa 2. Recerca, desenvolupament i transferència (541A)
Subconcepte

Concepte

Article

Capítol

CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL
Art. 10. Alts càrrecs

122.935,10

100 Retribucions bàsiques

122.935,10

00. Retribucions bàsiques

79.491,27

01. Altres remuneracions

43.443,83

Art. 12. Funcionaris

16.724.491,69

120 Retribucions bàsiques

7.601.754,58

00. Sous grup A1

3.869.084,49

01. Sous grup A2

402.178,83

02. Sous grup C1

868.413,67

03. Sous grup C2

850.321,92

04. Sous grup E
05. Triennis

3.706,52
1.608.049,15

121 Retribucions complementàries

9.122.737,11

00. Complement destinació

4.389.323,87

01. Complement específic

3.165.600,48

02. Indemnització residència

445.734,47

03. C. per. fons ad. CPT/CP

1.122.078,29

Art. 13. Laborals

4.498.138,89

130 Laborals fixos

87.485,27

00. Retribucions bàsiques

70.782,33

01. Complementàries dels laborals fixos

16.702,94

131 Laborals contractats

4.410.653,62

00. Laborals contractats (PAS)

19.713,36

01. Laborals contractats (PDI)

4.390.940,26

Art. 15. Incentius de rendiment

3.386.172,67

150 Productivitat

3.376.518,48

00. Recerca docents

2.190.067,01

01. Productivitat compensada PAS

1.186.451,47

151 Gratificacions
00. Gratificacions PAS

9.654,19
9.654,19

Art. 16. Quotes, prestacions i despeses
socials a càrrec de l'empresa

3.005.909,48

160 Quotes socials
00. Seguretat Social

3.005.909,48
3.005.909,48

TOTAL CAPÍTOL 1

27.737.647,83

CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS
Art. 20. Arrendaments

0,00

203 Maquinària, instal·lacions i utillatge

0,00

Art. 21. Reparació, manteniment i conservació

123.061,19

213 Maquinària, instal·lacions i utillatge
215 Mobiliari i estris
216 Equipament per a processament de la informació

97.995,19
6.010,00
19.056,00

Art. 22. Material, subministraments i altres

531.205,34

220 Material d'oficina
00. Ordinari no inventariable
01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
02. Material informàtic no inventariable
03. Material inventariable
05. Fotocòpies

158.695,00
20.000,00
10.000,00
15.000,00
103.695,00
10.000,00

221 Subministraments
03. Combustibles
06. Material de laboratori
10. Altres subministraments

239.466,00
10.030,00
210.390,00
19.046,00

222 Comunicacions
01. Postals
02. Telegràfiques

3.803,00
2.303,00
1.500,00

223 Transports
224 Primes d'assegurances
226 Despeses diverses
00. Cànons
01. Atencions protocol·làries i representatives
02. Publicitat i propaganda
06. Reunions i conferències
07. Publicacions
10. Altres

227 Treballs realitzats per altres empreses

7.020,00
300,00
101.383,34
1.500,00
5.500,00
8.000,00
70.858,34
15.025,00
500,00

20.538,00

03. Postals
06. Estudis i treballs tècnics
07. Altres

4.010,00
12.528,00
4.000,00

Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei

206.427,17

230 Dietes
231 Locomoció
233 Altres indemnitzacions

80.960,85
83.786,65
41.679,67

TOTAL CAPÍTOL 2

860.693,70

CAP. 3. DESPESES FINANCERES
Art. 31. Préstecs en moneda nacional

60.577,47

310 Interessos INNOCAMPUS

60.577,47

TOTAL CAPÍTOL 3

60.577,47

CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Art. 48. A famílies i institucions

119.000,00

480 Beques de formació per a joves emprenedors
481 Beques de reincorporació de joves emprenedors
488 Ajuts professors convidats

12.000,00
12.000,00
95.000,00

TOTAL CAPÍTOL 4

119.000,00

CAP. 6. INVERSIONS REALS
Art. 62. Inversions noves associades al
funcionament operatiu dels serveis

4.617.000,00

622 Equipament i construccions
31. Romanents específics. INNOCAMPUS Edifici CEP

2.800.000,00
2.800.000,00

623 Inversió en infraestructura científica
00. Infraestructura científica
99. Romanents específics

367.000,00
187.000,00
180.000,00

626 Fons bibliogràfics
01. Revistes

99. Romanents específics

1.450.000,00
1.200.000,00
250.000,00

Art. 64. Inversions de caràcter immaterial

8.005.036,00

644 Projectes de transferència

1.555.000,00

00. Contractes i convenis art. 83 LOU

800.000,00

10. Projecte SmartUIB
99. Romanents específics

5.000,00
750.000,00

645 Investigació
00. Projectes de recerca. Personal
01. Projectes de recerca. Fungible
02. Projectes de recerca. Equipament i instal·lacions (inventariable UIB)
03. Projectes de recerca. Viatges i estades de PDI
04. Projectes de recerca. Fungible (inventariable UIB)
05. Projectes de recerca. Altres
10. Ajuts a la recerca (UIB)
31. Ajuts a la recerca (CaixaBank)
15. Altres ajuts a la recerca (overheads ) (UIB)
16. Overheads a investigadors (UIB)
32. Contractes predoctorals (CaixaBank)
18. Contractes postdoctorals
20. Romanents específics

6.450.036,00
660.000,00
420.000,00
760.000,00
340.000,00
380.000,00
240.000,00
40.000,00
25.000,00
100.000,00
100.000,00
40.000,00
55.000,00
3.290.036,00

TOTAL CAPÍTOL 6

12.622.036,00

CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Art. 79. A l'exterior

250.000,00

790 Transf. per a socis (coordinació UIB)

250.000,00

TOTAL CAPÍTOL 7

250.000,00

CAP. 9. PASSIUS FINANCERS
Art. 91. Amortització de prèstecs

671.627,33

913 Amortització de prèstecs

671.627,33

00. Avançaments reemborsables

267.229,04

01. INNOCAMPUS

404.398,29

TOTAL CAPÍTOL 9
Total despeses programa 2. Recerca, desenvolupament i transferència

671.627,33

42.321.582,33

Programa 3. Serveis a la comunitat universitària (331A)
Subconcepte

Concepte

Article

Capítol

CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL
Art. 16. Quotes, prestacions i despeses
socials a càrrec de l'empresa

103.016,66

162 Despeses socials personal UIB

103.016,66

00. Formació i reciclatge. PAS i PDI

27.997,14

05. Fons social UIB

75.019,52

TOTAL CAPÍTOL 1

103.016,66

CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS
Art. 20. Arrendaments

0,00

200 Terrenys i béns naturals
202 Edificis i altres construccions
203 Maquinària, instal·lacions i utillatge

0,00
0,00
0,00

Art. 21. Reparació, manteniment i conservació

5.000,00

213 Maquinària, instal·lacions i utillatge
215 Mobiliari i estris
216 Equipament per a processament de la informació

1.500,00
1.500,00
2.000,00

Art. 22. Material, subministraments i altres

324.415,19

220 Material d'oficina
00. Ordinari no inventariable
01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
02. Material informàtic no inventariable
03. Material inventariable
05. Fotocòpies

54.298,59
3.717,00
6.000,00
8.581,59
30.000,00
6.000,00

221 Subministraments

8.749,45

03. Combustibles
05. Material esportiu
06. Material de laboratori
10. Altres subministraments

1.000,00
1.000,00
4.000,00
2.749,45

222 Comunicacions

4.030,00

01. Postals

1.000,00

04. Informàtiques

3.030,00

223 Transports
224 Primes d'assegurances
226 Despeses diverses
00. Cànons
01. Atencions protocol·làries i representatives
02. Publicitat i propaganda
03. Jurídics, contenciosos
06. Reunions i conferències
07. Publicacions
10. Altres

4.000,00
310,00
118.196,59
3.500,00
2.792,00
1.000,00
1.000,00
6.000,00
102.500,59
1.404,00

227 Treballs realitzats per altres empreses
00. Neteja i condícia
03. Postals
06. Estudis i treballs tècnics
07. Altres

134.830,56
1.000,00
2.020,00
130.310,56
1.500,00

Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei

11.348,08

230 Dietes
231 Locomoció
233 Altres indemnitzacions

3.000,00
7.000,00
1.348,08

TOTAL CAPÍTOL 2

340.763,27

CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Art. 48. A famílies i institucions

146.500,00

483 Associacions d'alumnes
484 Beques per a l'alumnat
10. Ajuts socials per a l'alumnat

486 Ajuts alumnes discapacitat
487 Alumnes col·laboradors generals

TOTAL CAPÍTOL 4

2.000,00
100.000,00
100.000,00

3.000,00
41.500,00

146.500,00

CAP. 6. INVERSIONS REALS
Art. 62. Inversions noves associades al
funcionament operatiu dels serveis

165.000,00

622 Equipament i construccions

30.000,00

30. Inversions Servei de Prevenció

30.000,00

626 Fons bibliogràfics

135.000,00

09.Documentació
10. Altres
99. Romanents específics

75.000,00
20.000,00
40.000,00

64. Inversions de caràcter immaterial

106.207,23

646 Projectes d'inversió immaterial

106.207,23

12. Projectes oficina Universitat saludable i sostenibilitat

38.985,00

13. Projectes SEQUA

22.222,23

00. Projectes oficina suport al discapacitat

20.000,00

99. Romanents específics

25.000,00

TOTAL CAPÍTOL 6

271.207,23

861.487,16

Total despeses programa 3. Serveis a la comunitat universitària

Programa 4. Projecció externa i internacionalització (325A)
Subconcepte

Concepte

Article

Capítol

CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS
Art. 20. Arrendaments

500,00

202 Edificis i altres construccions
203 Maquinària, instal·lacions i utillatge

500,00
0,00

Art. 21. Reparació, manteniment i conservació
212
213
215
216

2.000,00

Edificis i altres construccions
Maquinària, instal·lacions i utillatge
Mobiliari i estris
Equipament per a processament de la informació

500,00
500,00
500,00
500,00

Art. 22. Material, subministraments i altres

219.664,66

220 Material d'oficina
00. Ordinari no inventariable
01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
02. Material informàtic no inventariable
03. Material inventariable
05. Fotocòpies

46.601,42
6.000,00
8.000,00
10.000,00
10.601,42
12.000,00

221 Subministraments
03. Combustibles
04. Vestuari
05. Material esportiu
06. Material de laboratori
10. Altres subministraments

10.200,00
1.000,00
1.200,00
1.000,00
2.000,00
5.000,00

222 Comunicacions
01. Postals
02. Telegràfiques
03. Tèlex i telefax

4.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00

223 Transports
224 Primes d'assegurances
226 Despeses diverses
00. Cànons
01. Atencions protocol·làries i representatives
02. Publicitat i propaganda
06. Reunions i conferències
07. Publicacions
10. Altres

8.000,00
2.087,00
140.276,24
1.000,00
13.498,00
37.016,00
75.941,87
11.820,37
1.000,00

227 Treballs realitzats per altres empreses
03. Postals
06. Estudis i treballs tècnics
07. Altres

8.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00

Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei
230 Dietes
231 Locomoció
233 Altres indemnitzacions

TOTAL CAPÍTOL 2

68.194,81
10.002,00
51.192,81
7.000,00

290.359,47

CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Art. 48. A famílies i institucions

222.718,15

482 Beques externes per a l'alumnat
484 Beques per a l'alumnat

156.263,15
23.465,00

00. Mobilitat internacional de l'alumnat

23.465,00

489 Altres institucions

42.990,00

00. Altres institucions
01. AQUIB

30.000,00
12.990,00

Art. 49. A l'exterior

62.450,00

495 Cooperació al desenvolupament
499 Altres institucions

52.450,00
10.000,00

00. Altres institucions

10.000,00

TOTAL CAPÍTOL 4

285.168,15

CAP. 6. INVERSIONS REALS
Art. 64. Inversions de caràcter immaterial

220.245,28

642 Cursos

180.245,28

00. Cursos ICE
11. SAC
30. Altres cursos
99. Romanents específics

0,00
25.122,64
25.122,64
130.000,00

643 Consell Social

40.000,00

TOTAL CAPÍTOL 6

220.245,28

795.772,90

Total despeses programa 4. Projecció externa de la UIB

Programa 5. Gestió universitària (641C)
Subconcepte

Concepte

Article

CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS
Art. 20. Arrendaments

50.000,00

202 Edificis i altres construccions
203 Maquinària, instal·lacions i utillatge

15.000,00
35.000,00

Art. 21. Reparació, manteniment i conservació
210
212
213
214
215
216

928.044,00

Infraestructura i béns naturals
Edificis i altres construccions
Maquinària, instal·lacions i utillatge
Elements de transport
Mobiliari i estris
Equipament per a processament de la informació

74.040,00
314.140,00
103.763,00
16.020,00
45.081,00
375.000,00

Art. 22. Material, subministraments i altres

6.714.539,24

220 Material d'oficina
00. Ordinari no inventariable
01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
02. Material informàtic no inventariable
03. Material inventariable
05. Fotocòpies

635.616,00
130.000,00
105.000,00
53.110,00
299.506,00
48.000,00

221 Subministraments
00. Energia elèctrica
01. Aigua
02. Gas
03. Combustibles
04. Vestuari
06. Material de laboratori
10. Altres subministraments

2.299.747,37
1.895.497,74
270.000,00
20.000,00
45.000,00
45.219,63
7.000,00
17.030,00

222 Comunicacions
00. Telefòniques
01. Postals
02. Telegràfiques
04. Informàtiques

1.061.586,50
1.004.463,50
35.061,00
9.000,00
13.062,00

223 Transports
224 Primes d'assegurances
226 Despeses diverses
00. Cànons
01. Atencions protocol·làries i representatives
02. Publicitat i propaganda
03. Jurídics, contenciosos
06. Reunions i conferències
07. Publicacions
08. Impresos matrícula i horaris
10. Altres

227 Treballs realitzats per altres empreses

50.035,00
100.000,00
425.743,71
20.000,00
43.501,71
45.000,00
60.000,00
85.000,00
40.050,00
123.192,00
9.000,00

2.141.810,66

Capítol

00. Neteja i condícia
01. Seguretat
02. Valoracions i peritatges
03. Postals
05. Processos electorals
06. Estudis i treballs tècnics
07. Altres

1.463.295,21
568.886,45
2.000,00
28.035,00
1.000,00
48.000,00
30.594,00

Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei

123.078,00

230 Dietes
231 Locomoció
233 Altres indemnitzacions

50.000,00
55.063,00
18.015,00

TOTAL CAPÍTOL 2

7.815.661,24

7.815.661,24

Total despeses programa 5. Gestió universitària
Programa 6. Tecnologies de la informació i les comunicacions (635A)
Subconcepte

Concepte

Article

Capítol

CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS
Art. 21. Reparació, manteniment i conservació

11.100,00

213 Maquinària, instal·lacions i utillatge
215 Mobiliari i estris
216 Equipament per a processament de la informació

2.000,00
2.000,00
7.100,00

Art. 22. Material, subministraments i altres

167.548,84

220 Material d'oficina
00. Ordinari no inventariable
01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

130.000,00
17.000,00
9.000,00

02. Material informàtic no inventariable

35.000,00

03. Material inventariable

60.000,00

05. Fotocòpies

9.000,00

221 Subministraments

10.557,09

06. Material de laboratori

5.957,10

10. Altres subministraments

4.599,99

222 Comunicacions

4.000,00

01. Postals

1.000,00

04. Informàtiques

3.000,00

223 Transports
224 Primes d'assegurances
226 Despeses diverses

2.000,00
2.000,00
12.991,75

01. Atencions protocol·làries i representatives

3.000,00

02. Publicitat i propaganda

2.000,00

06. Reunions i conferències

1.836,73

07. Publicacions

4.000,00

10. Altres

2.155,02

227 Treballs realitzats per altres empreses

6.000,00

03. Postals

2.000,00

06. Estudis i treballs tècnics

2.000,00

07. Altres

2.000,00

Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei
230 Dietes
231 Locomoció
233 Altres indemnitzacions

TOTAL CAPÍTOL 2

117.818,24
35.138,49
74.679,75
8.000,00

296.467,08

CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Art. 48. A famílies i institucions

85.080,00

487 Alumnes col·laboradors

85.080,00

01. Col·laboradors tecnològics

67.080,00

02. Centre de Tecnologies de la Informació

18.000,00

TOTAL CAPÍTOL 4

85.080,00

CAP. 6. INVERSIONS REALS
Art. 62. Inversions noves associades al
funcionament operatiu dels serveis

235.000,00

622 Equipament i construccions

235.000,00

00. Inversions en equipament

70.000,00

21. Software lliure

20.000,00

23. Software

55.000,00

99. Romanents específics

90.000,00

64. Inversions de caràcter immaterial
646

739.068,12

Projectes d'Inversió immaterial
23. Administració electrònica

40.000,00

21. Projecte comptabilitat analítica

30.000,00

22. Projecte Agenda UIB (CaixaBank)

647 Illes menors
648 Campus Virtual Compartit

35.000,00

620.388,12
13.680,00

TOTAL CAPÍTOL 6
Total despeses programa 6.Tecnologies de la inf. i les comunicacions
,

974.068,12

1.355.615,20

Total despeses capítol 1. Despeses de personal

56.642.679,42

Total despeses capítol 2. Despeses en béns corrents i de serveis

10.866.687,30

Total despeses capítol 3. Despeses financeres

865.143,75

Total despeses capítol 4. Transferències corrents

635.748,15

Total despeses capítol 6. Inversions reals
Total despeses capítol 7. Transferències de capital

15.299.063,56
250.000,00

Total despeses capítol 9. Passius financers

1.480.551,69

TOTAL DESPESES PRESSUPOST 2014

86.039.873,87

Total despeses programa 1. Ensenyaments universitaris

32.889.755,04

Total despeses programa 2. Recerca i desenvolupament

42.321.582,33

Total despeses programa 3. Serveis a la comunitat universitària

861.487,16

Total despeses programa 4. Projecció externa i internacionalització

795.772,90

Total despeses programa 5. Gestió universitària

7.815.661,24

Total despeses programa 6. Tecnologies de la informació i les comunicacions

1.355.615,20

TOTAL DESPESES PRESSUPOST 2014

86.039.873,87

ANNEX II
Centre de despesa
Romanents especials (exercici anterior)

Pres. 2014
1.850.000,00

Responsable de la despesa

Programa del pressupost

-

-

Deganats i centres

155.000,00

Degans / Directors d'escola

P1. Ensenyaments universitaris

Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat

200.000,00

Vicerectora d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat

P1. Ensenyaments universitaris

Gerent

P1. Ensenyaments universitaris

Reversió 5% a departaments
Pràctiques
Exàmens en seus universitàries

72.602,00
200.000,00
4.000,00

V. d'Investigació i Postgrau / V. d'OrdenacióAcadèmica

P1. Ensenyaments universitaris

Vicerector d'Ordenació Acadèmica

P1. Ensenyaments universitaris
P1. Ensenyaments universitaris

Pràctiques Mestre

80.000,00

Degà d'Educació

Seminaris i conferències

40.000,00

Vicerector de Professorat

P1. Ensenyaments universitaris

Doctorat, postgrau i màsters oficials

60.000,00

Director de l'Escola de Doctorat/Director del CEP

P1. Ensenyaments universitaris

Departaments Programa 422D

236.164,84

Directors de departament

P1. Ensenyaments universitaris

Departaments Programa 541A

236.164,84

Directors de departament

P2. Recerca, desenvolupament i transferència
P2. Recerca, desenvolupament i transferència

IMEDEA

3.000,00

Director de l'IMEDEA

IUNICS

3.000,00

Director del IUNICS

P2. Recerca, desenvolupament i transferència

IFISC

3.000,00

Director de l'IFISC

P2. Recerca, desenvolupament i transferència

3.000,00

Director del SSIGT

P2. Recerca, desenvolupament i transferència

50.000,00

Director del SCT

P2. Recerca, desenvolupament i transferència

Vicerectora d'Investigació i Postgrau

P2. Recerca, desenvolupament i transferència

Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i T.
Serveis Cientificotècnics
Ajuts a l'assistència a congressos i estades de treball

100.000,00

Material científic i de laboratori

200.000,00

Oficina de Suport a la Recerca
Encomana gestió OTRI
Servei de Biblioteca i Documentació
Edicions UIB
Juntes de personal / Comitè d'empresa
Servei de Prevenció
Síndicatura de Greuges
Accions de docència i qualitat

5.000,00
105.000,00

Vicerectora d'Investigació i Postgrau

P2. Recerca, desenvolupament i transferència

Directora de l'Oficina de Suport a la Recerca

P2. Recerca, desenvolupament i transferència

Vicerector d'Innovació i Transferència

P2. Recerca, desenvolupament i transferència

6.000,00

Director del Servei de Biblioteca i Documentació

P2. Recerca, desenvolupament i transferència

44.000,00

Director d'Edicions UIB

P3. Serveis a la com. universitària

1.500,00

Gerent

P3. Serveis a la com. universitària

20.000,00

Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable

P3. Serveis a la com. universitària

5.000,00

Síndica de Greuges

P3. Serveis a la com. universitària

14.000,00

Vicerector de Professorat

P3. Serveis a la com. universitària

Formació PAS i PDI

8.750,00

Vicerector de Professorat

P3. Serveis a la com. universitària

Consell d'Estudiants

14.000,00

Vicerectora d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat

P3. Serveis a la com. universitària

150.000,00

Encomana gestió DOIP

Vicerectora d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat

P3. Serveis a la com. universitària

22.500,00

Directora del Servei Lingüístic

P3. Serveis a la com. universitària

Oficina d'Universitat Saludable i Sostenibilitat

3.000,00

Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable

P3. Serveis a la com. universitària

Oficina per a la igualtat

3.000,00

Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable

P4. Projecció externa i internacionalització

Servei Lingüístic

Institut de Ciències de l'Educació

3.000,00

Director de l'ICE

P4. Projecció externa i internacionalització

16.000,00

Rector

P4. Projecció externa i internacionalització

Oficina de Cooperació al Desenvolupament

10.000,00

Vicerectorat Campus, Cooperació i Universitat Saludable

P4. Projecció externa i internacionalització

Internacionalització i relacions internacionals

80.000,00

Rector

P4. Projecció externa i internacionalització

Imatge institucional i comunicació

27.000,00

Director d'Estratègia de Comunicació

P4. Projecció externa i internacionalització

Consell Social

28.927,20

President

P4. Projecció externa i internacionalització

SAC

48.000,00

Vicerectora de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries

P4. Projecció externa i internacionalització

Projecció cultural

25.000,00

Vicerectora de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries

P4. Projecció externa i internacionalització

Edifici Anselm Turmeda

16.999,51

Administradora de centre

P5. Gestió universitària

Edifici Sa Riera

10.199,71

Administradora de centre

P5. Gestió universitària

Edifici Ramon Llull

12.239,65

Administrador de centre

P5. Gestió universitària

Edificis Mateu Orfila i Rotger i G. Colom Casasnovas

31.959,09

Administradora de centre

P5. Gestió universitària

Edifici Guillem Cifre de Colonya

18.359,48

Administrador de centre

P5. Gestió universitària

Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

14.959,58

Administrador de centre

P5. Gestió universitària

8.000,00

Administrador/a de centre

P5. Gestió universitària

Relacions institucionals

Edifici Antoni Maria Alcover
Edifici dels S. Cientificotècnics i inst. univ. de recerca

7.198,44

Administradora de centre

P5. Gestió universitària

Edifici Seu de Menorca

12.647,64

Administradora de centre

P5. Gestió universitària

Edifici Seu d'Eivissa i Formentera

12.647,64

Administradora de centre

P5. Gestió universitària

Son Lledó

9.145,73

Gerent

P5. Gestió universitària

Cas Jai

1.772,71

Gerent

P5. Gestió universitària

Gerència

2.000,00

Gerent

P5. Gestió universitària

6.292.554,22

Gerent

P5. Gestió universitària

18.000,00

Rector

P5. Gestió universitària

Manteniment integral campus i despeses generals *
Rectorat
Secretaria General

2.000,00

Secretari General

P5. Gestió universitària

Vicerectorat d'Investigació i Postgrau

1.600,00

Vicerectora d'Investigació i Postgrau

P5. Gestió universitària

Vicerectorat d'Economia i Infraestructures

1.600,00

Vicerector d'Economia i Infraestructures

P5. Gestió universitària

Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica

1.600,00

Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica

P5. Gestió universitària

Vicerectorat d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat

1.600,00

Vicerectora d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat

P5. Gestió universitària

Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable

1.600,00

Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable

P5. Gestió universitària

Vicerectorat de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries

1.600,00

Vicerectora de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries

P5. Gestió universitària

Vicerectorat d'Innovació i Transferència

1.600,00

Vicerector d'Innovació i Transferència

P5. Gestió universitària

Vicerectorat de Professorat

1.600,00

Vicerector de Professorat

P5. Gestió universitària

Delegat del Rector

1.600,00

Delegat del Rector

P5. Gestió universitària

19.500,00

Vicerectora de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries

P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions

Director de Campus Extens

P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions

Seus universitàries
Campus Extens

105.995,02

Software

45.000,00

Delegat del Rector

P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions

Centre de Tecnologies de la Informació

60.000,00

Directora del CTI

P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions

Oficina Web
Servei de Recursos Audiovisuals
TOTAL
* Inclou 150.000 euros de romanents especials

3.000,00

Delegat del Rector

P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions

12.500,00

Director del Servei de Recursos Audiovisuals

P6. Tecnologies de la inf. i les comunicacions

10.866.687,30

Pressupost 2014 - Annex II (continuació 2)

Distribució del pressupost a facultats i escoles
Facultat/Escola

Alumnes

Experimentalitat
Art 11Nre. estudis

COEF.

a

b

c

Pressupost

Criteris

Fix

50% esmorteïdor

2014

60%

10%

30%

Facultat de Ciències

11,04%

13,81%

12,12%

11,64%

7.346,28

1.600,00

9.586,96

18.533,23

Facultat d'Economia i Empresa

13,85%

7,36%

7,58%

11,32%

7.140,81

1.600,00

9.456,00

18.196,82

Facultat de Dret

10,43%

6,14%

7,58%

9,14%

5.769,90

1.600,00

6.506,79

13.876,70

Facultat d'Educació

22,53%

11,04%

13,64%

18,71%

11.808,65

1.600,00

13.698,07

27.106,72

Facultat de Filosofia i Lletres

15,62%

6,95%

25,76%

17,79%

11.228,11

1.600,00

12.625,88

25.453,99

Facultat de Psicologia

3,60%

14,73%

3,03%

4,54%

2.867,27

1.600,00

4.637,27

9.104,55

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

6,36%

18,41%

6,06%

7,47%

4.715,63

1.600,00

6.384,11

12.699,74

Escola Politècnica Superior

12,30%

14,20%

21,21%

15,16%

9.566,89

1.600,00

10.241,45

21.408,35

Facultat de Turisme

4,27%

7,36%

3,03%

4,21%

2.656,45

1.600,00

4.363,45

8.619,90

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

63.100,00

14.400,00

77.500,00

155.000,00

TOTALS

Annex III
Modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari
Es desdoten les places següents:
F
CG
CG
CE

Grup
C1
A2
C2

Nivell
23
23
14

F
CG
CG

Grup
A2
A2

Nivell
25
25

5187 Lloc base. Edifici dels Serveis Cientificotècnics i instituts universitaris de recerca CE

C1/C2

16

Lloc
5022
90 *
181

Denominació/servei
Administrador de centre. Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
Cap d'àrea. Rectorat
Lloc base. Gerència

Es doten les places següents:
Lloc Denominació/servei
5185 Administrador de centre. Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
5186 Cap de secció. Rectorat

* Per desdotar quan quedi vacant.
Palma, 18 de desembre de 2013

Annex IV. Tarifes i preus públics
1) VIGÈNCIA DE LES TARIFES I ELS PREUS
A partir de l’inici del curs 2013-14 s’apliquen els preus establerts als punts 2, 3.1, 3.2, 4,
5.1, 5.2, 5.3 i 6 d’aquest annex.
La resta de tarifes s’aplicaran a partir del dia 1 de gener de 2014.
Es faculta el Consell de Direcció per interpretar els dubtes que puguin sorgir de
l’aplicació d’aquestes tarifes, com també per fixar els preus dels serveis que puguin anar
sorgint durant l’any 2014.
2) ENSENYAMENTS
Els preus públics que s’han de satisfer per la prestació del servei públic de l’educació
superior a la Universitat de les Illes Balears, el curs 2013-14, als ensenyaments
conduents a l’obtenció de títols oficials, seran abonats d’acord amb les tarifes dels
annexos I, II, III i IV i les altres normes que s’estableixen al Decret 37/2013, de 12 de
juliol (BOIB núm. 98, de 13 de juliol).
El Consell Social de la UIB fixarà els preus per la prestació dels serveis acadèmics en
els ensenyaments que no tinguin caràcter oficial.
Els centres i instituts universitaris adscrits han d’abonar a la UIB el 25 per cent de la
quantia total ingressada per l’alumnat per la prestació de serveis acadèmics d’acord amb
les tarifes dels annexos I, II, III i IV del Decret 37/2013, de 12 de juliol (BOIB núm. 98,
de 13 de juliol).
3) PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ACADÈMICS
En aquest apartat es detallen els preus públics per la prestació d’altres serveis en els
ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols universitaris oficials.
3.1.

Preus públics per la prestació d’altres serveis relatius a la
matrícula (d’acord amb el Decret 37/2013, de 12 de juliol, BOIB núm. 98, de 13
de juliol).

3.1.1. Preu per l’obertura i/o el manteniment de l’expedient acadèmic:
35,07 euros.
3.1.2. Preu d’expedició de la targeta universitària: 11,53 euros. Per poder
fer ús de la targeta definitiva, l’alumnat que hagi rebut una targeta
provisional l’ha de retornar en el termini màxim d’un mes o pagar
23,06 euros addicionals.

3.1.3. Preu per la sol·licitud de convalidació, adaptació, reconeixement,
transferència o correspondència d’assignatures o crèdits: 16,79
euros.
3.1.4. Preu per la incorporació a l’expedient d’assignatures o crèdits
reconeguts per correspondència amb cicles formatius de grau
superior: 4,61 euros per crèdit.
3.1.5. Preu per la incorporació a l’expedient d’assignatures o crèdits
reconeguts per l’acreditació d’experiència laboral o professional
relacionada amb els ensenyaments universitaris oficials que es volen
cursar: 4,61 euros per crèdit.
3.1.6. Preu per la tramitació de l’equivalència de títols universitaris
estrangers per accedir als ensenyaments oficials de màster i/o
doctorat sense títol homologat: 46,76 euros.
3.1.7. Preu per la tramitació del trasllat d’expedient acadèmic a una altra
universitat: 35,07 euros.
3.1.8. Preu per l’assistència mèdica a alumnes més grans de 28 anys en cas
d’accident escolar: 14 euros.
3.1.9. Preu per la preparació de plans d’estudis o programes a fi de
convalidar-los o per tramitar equivalents: 46.76 euros.
3.2. Preus públics per la prestació d’altres serveis (d’acord amb el Decret
37/2013, de 12 de juliol, BOIB núm. 98, de 13 de juliol).

3.2.1. Preu per la realització de les proves d’accés o admissió a la
Universitat:
3.2.1.a) fase general de la prova per a persones amb títol de
batxillerat o un d’equivalent: 69,21 euros.
3.2.1.b) fase específica de la prova per a persones amb el títol de
batxillerat o un d’equivalent: 13,85 euros per exercici.
3.2.1.c) fase general de la prova per a persones més grans de 25
anys: 55,36 euros.
3.2.1.d) fase específica de la prova per a persones més grans de 25
anys: 27,68 euros.
3.2.1.e) prova per a persones més grans de 45 anys: 41,53 euros.
3.2.1.f) valoració de l’experiència laboral o professional per a
l’admissió de persones més grans de 40 anys: 46,11 euros.
3.2.1.g) entrevista personal per a l’admissió de persones més grans
de 40 o 45 anys: 46,11 euros.
3.2.2.
Preu per l’expedició de certificats acadèmics personals: 17,91
euros.
3.2.3.
Preu del servei de compulsa de documents: 11,42 euros.
3.2.4.
Preu per la signatura d’una acta especial de qualificació final
autoritzada pel vicerector competent en matèria d’ordenació
acadèmica: 116,90 euros.
3.2.5.
Preu per la realització de la prova per a l’obtenció del certificat de
suficiència investigadora o del diploma d’estudis avançats: 58,45
euros.
3.2.6.
Preu per la realització de l’examen de defensa de la tesi doctoral:
152,67 euros.

3.2.7. Preus per l’expedició de títols acadèmics de caràcter oficial:
3.2.7.a) Títol de diplomatura, arquitectura tècnica o enginyeria
tècnica: 87,68 euros.
3.2.7.b) Títol de grau: 128,43 euros.
3.2.7.c) Títol de llicenciatura o enginyeria: 160,54 euros.
3.2.7.d) Títol de màster: 189,21 euros.
3.2.7.e) Certificat de suficiència investigadora o diploma d’estudis
avançats: 58,46 euros.
3.2.7.f) Títol de doctorat, inclosa, si escau, la menció europea:
239,11 euros.
3.2.7.g) Suplement europeu al títol: 35,07 euros.
3.2.7.h) Certificat supletori al títol: 23,06 euros.
3.2.7.i) Duplicat de títol universitari oficial: 36,82 euros i, si escau,
les despeses de publicació de l’anunci pertinent.
3.2.8.
Preu per la realització de la prova de conjunt o prova d’aptitud per
a l’homologació de títols estrangers d’educació superior: 152,67
euros.
3.2.9.
Preu per l’homologació de títols estrangers d’educació superior
amb el títol espanyol de màster oficial: 130,56 euros.
3.2.10. Preu per l’homologació de títols estrangers d’educació superior
amb el títol espanyol de doctorat: 161,68 euros.

4) SERVEI DE RELACIONS INTERNACIONALS

Els preus públics que han de satisfer, per al curs 2013-14, l’alumnat d’intercanvi i
l’alumnat visitant en el moment de formalitzar la matrícula a la UIB són els que
s’indiquen a continuació.
Exceptuant l’alumnat visitant, la regla general és que l’alumnat rebut a la UIB en el
marc dels programes d’intercanvi només ha de pagar l’assegurança escolar i la targeta
universitària; no ha de pagar el preu del servei de l’obertura d’expedient i matrícula,
com tampoc el preu per l’emissió del certificat acadèmic (annex 1).
L’alumnat visitant, de grau i de postgrau, ha de pagar el preu del servei de l’obertura
d’expedient, la targeta universitària, l’assegurança escolar, la matrícula i el certificat
acadèmic (annex 1).
Hi ha una sèrie d’excepcions i particularitats que s’han de tenir en compte i que
s’indiquen a l’annex 2.
No s’ha d’aplicar l’increment del 25 per cent que regula el decret de preus públics a
l’alumnat visitant de màster extracomunitari, atès que no es tracta d’alumnat que tingui
previst obtenir una titulació oficial de la UIB. Aquest alumnat ha de pagar 50
euros/crèdit.

Annex 1

ALUMNAT D’INTERCANVI - MOBILITAT «ENTRANT»
Programa

Obertura
d’expedient
NO

Targeta
UIB
SÍ

Assegurança

Matrícula

SÍ

NO

Certificats
acadèmics
NO

ERASMUS
PRÀCTIQUES
CONVENIS
D’INTERCANVI

NO

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

NO

SICUE-SÈNECA

NO

SÍ

SÍ

NO

NO

ISEP

NO

SÍ

SÍ

NO

NO

CINDA

NO

SÍ

SÍ

NO

NO

EUROWEB

NO

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

NO

CIEE

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

VANDERBILT I
HOLLY CROSS
VISITANTS DE
GRAU

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

VISITANTS DE
POSTGRAU

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

ERASMUS

Excepcions:
vegeu l’annex
2

(ERASMUS Mundus)

CANEM I i II
(ERASMUS Mundus)

ALYSSA
(ERASMUS Mundus)

HERMES
(ERASMUS Mundus)

UnetBA
(ERASMUS Mundus)

Particularitats:
vegeu l’annex
2
Excepcions:
vegeu l’annex
2

Annex 2
ALUMNAT D’INTERCANVI - MOBILITAT «ENTRANT»
Obertura d’expedient:
- Només ha de pagar l’alumnat visitant de grau i de postgrau.
Targeta UIB:
- Ha de pagar l’alumnat dels programes d’intercanvi i l’alumnat visitant de grau i postgrau.
- NO ha de pagar:
• L’alumnat del programa de convenis d’intercanvi de les institucions següents:
International Business School i Academy for Management Assistants - Lippstadt
(Alemanya).
• L’alumnat dels programes Vanderbilt i Holy Cross (EUA).
Assegurança:
- Ha de pagar l’alumnat dels programes d’intercanvi i l’alumnat visitant de grau i postgrau.
- NO ha de pagar:
• L’alumnat del programa de convenis d’intercanvi de les institucions següents:
International Business School i Academy for Management Assistants - Lippstadt
(Alemanya).
• L’alumnat dels programes Vanderbilt i Holy Cross (USA).
Matrícula:
- Ha de pagar matrícula l’alumnat dels programes següents:
a) Convenis d’intercanvi de les universitats Estatal de Gestió i de l’Amistat dels Pobles
(Rússia): han de pagar el preu per crèdit en primera matrícula, segons el nivell
d’experimentalitat dels estudis.
b) Visitants de grau: han de pagar 50 euros/crèdit, i s’han de matricular a la UIB d’un mínim de
20 crèdits.
c) Visitants de postgrau:
• Alumnat de màster: ha de pagar 50 euros/crèdit.*
*
L’alumnat que faci una estada a la UIB per dur a terme el Treball de Fi de Màster s’ha de
matricular de 6 crèdits per mes d’estada.
d) CIEE: han de pagar 50 euros/crèdit.
Certificats acadèmics:
- Ha de pagar l’alumnat visitant de grau i de postgrau.
- Els alumnes de la resta dels programes rebran gratuïtament un únic certificat acadèmic.

5) SERVEI D’ACTIVITATS CULTURALS. PREUS PER AL CURS ACADÈMIC
2013-14
Preus de matrícula dels cursos del SAC
Any acadèmic 2013-14
Hores
10
20
25
30
40

UIB, estudiants,
aturats1
30
40
45
50
65

Altres
50
60
65
75
100

Els preus dels cursos assenyalats anteriorment podran minvar o augmentar d’acord amb
els supòsits següents:
— cursos subvencionats o amb ingressos de finançament extern/intern: es podrà acordar
un preu inferior a la taula que s’adjunta, fins i tot que el curs sigui de franc per a tots els
alumnes.
— En cas que s'incrementin les despeses del curs per causes diverses (allotjament i
bitllets d'avió, material didàctic, etc.), es podrà incrementar el preu del curs fins a un
màxim d’un 20 per cent.
— En casos excepcionals els cursos podran tenir un preu diferent del de la taula que
s’adjunta, si prèviament ho acorda i aprova l’organitzador del curs.
Observacions
1
Entenem per UIB: l’alumnat, el PDI, el PAS, el personal d’investigació dels instituts
de recerca adscrits a la Universitat i Amics i Amigues de la UIB. Els estudiants són de
qualsevol centre d'ensenyament de qualsevol nivell. Finalment, els aturats han de
presentar certificat que estan a l'atur un mes abans des que comença la matrícula del
curs.

Preus de matrícula dels cursos per a la preparació per al grau
Any acadèmic 2013-14
Nombre d'hores del
curs
10
15
20
30
40

Alumnat de la UIB i
estudiants de batxillerat
30 euros
45 euros
60 euros
90 euros
120 euros

6) UNIVERSITAT OBERTA PER A MAJORS (UOM).
CURS ACADÈMIC 2013-14

Diploma Sènior de la Universitat Oberta per a Majors
Curs

Preu

Primer curs
Segon curs
Tercer curs

156,00 euros
156,00 euros
173,00 euros

Programa de la UOM a Menorca i Eivissa
Curs
Universitat Oberta per a Majors a Menorca (Alaior,
Maó i Ciutadella)
Universitat Oberta per a Majors a Eivissa

Preu
55,00 euros
55,00 euros

Assignatures soltes i/o assignatures de repetidors del Diploma Sènior de la UOM
Hores

Preu

10
20

15,00 euros
24,00 euros

Tallers/cursos i seminaris de la UOM
(Destinats a exalumnes del Diploma Sènior de la UOM)
Concepte

preu

Assignatura solta, 10 h
Assignatura solta, 20 h
Taller de diversitat de paisatge natural (I i II)
Taller d’iniciació a la llengua anglesa bàsic (1, 2, 3, 4)
Edició de textos i presentacions
Anglès per viatjar (1 i 2)
Nocions bàsiques de català per a adults
Un tast de català: de la quotidianitat a la norma
Iniciació al treball amb l’ordinador, Internet i correu electrònic
Internet social
Les llengües artificials: l’esperanto
Padrins i padrines competents

30,00 euros
40,00 euros
40,00 euros
50,00 euros
50,00 euros
50,00 euros
50,00 euros
50,00 euros
50,00 euros
50,00 euros
20,00 euros
20,00 euros

Tallers/cursos i seminaris de la UOM
(Destinats a persones que no han fet el Diploma Sènior de la UOM)
Concepte

preu

Assignatura solta, 10 h
Assignatura solta, 20 h
Taller de diversitat de paisatge natural (I i II)
Taller d’iniciació a la llengua anglesa. Bàsic (1, 2, 3, 4)
Edició de textos i presentacions
Anglès per viatjar (1 i 2)
Nocions bàsiques de català per a adults
Un tast de català: de la quotidianitat a la norma
Iniciació al treball amb l’ordinador, Internet i correu electrònic
Internet social
Les llengües artificials: l’esperanto
Padrins i padrines competents

40,00 euros
50,00 euros
50,00 euros
60,00 euros
60,00 euros
60,00 euros
60,00euros
60,00 euros
60,00 euros
60,00 euros
30,00 euros
30,00 euros

Diplomes d’especialització
Curs

Preu

Diplomes d'especialització

175 euros

Nota: El preu d’expedició de la targeta universitària (targeta definitiva i/o targeta
provisional) serà l’establert al Decret dels preus públics per serveis acadèmics en els
ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears que estigui en vigor en el
moment d’expedir la targeta universitària.

7) VICERECTORAT DE CULTURA, PROJECCIÓ SOCIAL I SEUS
UNIVERSITÀRIES: CORAL UNIVERSITÀRIA. PREUS DE LES ACTIVITATS
DEL CURS ACADÈMIC 2013-14
7.1. Corals Infantils de Joventuts Musicals de Palma
Preu
Membres del Patronat de la CUIB

Quotes anuals
General
Un cantaire
Dos germans
Tres germans
Quatre germans

130 euros
235 euros
343 euros
457 euros

Socis

Protectors

Patrocinadors

95 euros
185 euros
279 euros
372 euros

Gratuïta
30 euros
45 euros
60 euros

Gratuïta
Gratuïta
Gratuïta
Gratuïta

7.2. Coral Juvenil de Joventuts Musicals de Palma
Preu
Membres del Patronat de la CUIB

Quota anual
General
Quota anual

60 euros

Socis

Protectors

Patrocinadors

Gratuïta

Gratuïta

Gratuïta

7.3. Altres corals
Quota anual

Cor de Majors
de la UIB

Matrícula a una/dues o
tres corals
•

Preu
Orfeó Universitat de
les Illes Balears

Cor de Mestres
Cantaires de la UIB

50 euros

El preu inclou poder matricular-se a més d’una coral.

8) SERVEI LINGÜÍSTIC. PREUS PER AL CURS ACADÈMIC 2013-14
Tarifes de correcció i traducció
En el marc de les competències que el Servei Lingüístic té assignades hi figura
proporcionar eines de traducció i correcció cientificoinstitucionals. Aquest és un servei
exclusiu per als membres de la comunitat universitària, instituts de recerca o fundacions
vinculades a la UIB.
Les llengües amb què es fa aquest servei són: català, espanyol, anglès, francès, alemany,
portuguès i italià. Per a altres llengües, cal consultar el Servei.
Tarifes de correcció
• Documents en català: 0,01419 euros per paraula.
• Documents en altres llengües: 0,0347 euros per paraula.
Tarifes de traducció
• El cost és el mateix per a totes les llengües: 0,083 euros per paraula.
Els preus no inclouen l’IVA.
Modalitats de finançament
• Gratuïts: documents fins a 300 paraules.
• Els documents en català amb un màxim de 2.600 paraules es corregeixen de franc.
• Les tarifes de la resta de documents quedaran sotmeses al catàleg de preus del Servei
Lingüístic.

Preus pels cursos de llengua catalana
Preu per als alumnes de mobilitat: català
de nivell bàsic
10,00 euros
20,00 euros

Hores del curs
60
120

Preu per a PDI, PAS i Hores del curs
personal d’investigació dels
instituts de recerca adscrits a
la Universitat
60,00 euros
90,00 euros
Preu per als alumnes i
Amics i Amigues de la UIB
98 euros
195 euros

Hores del curs

Preu extern
140 euros
280 euros

Hores del curs
60
120

60
120

Preus pels cursos d’idiomes moderns
Preu UIB(1) i Amics i
Amigues de la UIB
122 euros
224 euros

Hores del curs

Preu extern
163 euros
302 euros

Hores del curs
60
120

60
120

Preus pels cursos de llengües orientals
Hores del
curs

12
20
30
40
60
120

Preu UIB(1) i
Amics i
Amigues de la
UIB
80 euros
110 euros
140 euros
160 euros
216 euros
387 euros

Preu extern

100 euros
150 euros
190 euros
230 euros
300 euros
540 euros

60
120

Altres
• Taxa per la traducció del certificat acadèmic personal (a l’anglès): 30 euros
• Exàmens lliures d’idiomes moderns: 60 euros
• Certificat duplicat de cursos: s’aplicarà el Decret de preus i taxes públiques
aprovat pel Govern de les Illes Balears que estigui en vigor en el moment
d’expedir el certificat.
(1)

Entenem per UIB: l’alumnat, el PDI, el PAS i el personal d’investigació dels
instituts de recerca adscrits a la Universitat.

9) SERVEI D'ASSESSORAMENT A LA RECERCA DE L'INSTITUT DE
CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ
Tarifes
Entre les competències que l'ICE té assignades figuren les de promocionar i
desenvolupar recerques educatives, així com assessorar i donar assistència tècnica al
professorat pel que fa a la innovació educativa. D'acord amb això, i en el marc de la
transformació de l'ICE en Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE), la UIB va
signar un conveni amb la Universitat de Barcelona (aprovat pel Consell de Direcció el
27 de novembre de 2012 i ratificat pel Consell de Govern el dia 18 de desembre de
2012) per tal de, entre d'altres aspectes, realitzar una oferta conjunta de serveis de suport
a la recerca. A continuació es presenten les tarifes del Servei d'Assessorament a la
Recerca (SAR) que, d'acord amb l'esmentat conveni, realitzarà les tasques de forma
conjunta amb l'ICE de la Universitat de Barcelona.
Aquest és un servei adreçat als investigadors adscrits a l'ICE/IRIE, a la resta
d'investigadors de la UIB i a investigadors d'altres entitats i institucions.

Grups i investigadors de la UIB i membres dels grups de l’ICE/IRIE
CONSULTES D'ASSESSORAMENT

Grups de l’ICE/IRIE

Gratuïta: una consulta per any i grup
(tant si la fa un membre o col·laborador del
grup o el grup complet)
Consultes successives:
Individuals: 83,3 euros per consulta
Grupals: 111,1 euros per consulta

Tesis doctorals d’investigadors en
formació dels grups de l’ICE/IRIE i
d’investigadors individuals, sempre
que el director de la tesi sigui un
membre d’un grup de recerca de
l’ICE/IRIE

Gratuïta: una consulta per any
Consultes successives: 83,3 euros per
consulta

Investigadors de la UIB no adscrits
a l’ICE/IRIE

Consultes individuals: 83,3 euros per
consulta
Consultes grupals: 111,1 euros per consulta

Consultes grupals en el marc de la
convocatòria de projectes
d’innovació i millora de la qualitat
docent de la UIB

Consultes grupals: 111,1 euros per consulta

INTRODUCCIÓ I ANÀLISI DE DADES
Anàlisi de dades quantitatives
Anàlisi de dades qualitatives
Explotació de dades amb SPSS
Introducció amb lectora òptica de
dades quantitatives
Preparació d’enquestes web

Segons el nombre d'hores: 44,4 euros/hora

Investigadors d’institucions externes de la UIB
CONSULTES D'ASSESSORAMENT
Investigadors externs

Consultes individuals: 93,75 euros per
consulta
Consultes grupals: 125 euros per consulta

INTRODUCCIÓ I ANÀLISI DE DADES
Anàlisi de dades quantitatives
Anàlisi de dades qualitatives
Explotació de dades amb SPSS
Segons el nombre d'hores: 50 euros/hora
Introducció amb lectura òptica de
dades quantitatives
Preparació d’enquestes web
Nota: Els preus no inclouen l’IVA.
SERVEI D’ASSESSORAMENT A LA RECERCA
ICE/IRIE (CONVENI UB/UIB)
TAULA RESUM DE PREUS PER A LES CONSULTES D’ASSESSORAMENT A
LA RECERCA DE L’ICE/IRIE
a) Investigadors membres de la UIB o dels grups de recerca de l’ICE/IRIE
Concepte
Consultes
individuals grups
ICE/IRIE
Consultes
grupals grups
ICE/IRIE
Tesis doctorals
d’investigadors
en formació de
l’ICE/IRIE

Primera
(anual)
Successives
Primera
(anual)
Successives
Primera
(anual)
Successives

Preu

10% gestió
ICE/IRIE

Pagament a
metodòleg

Gratuïta



75

83,3

8,3

75

Gratuïta



100

111,1

11,1

100

Gratuïta



75

83,3

8,3

75

Investigadors de
Consulta
la UIB no
individual
adscrits a
Consulta
l’ICE/IRIE
grupal
Consultes grupals sobre
projectes d’innovació i millora
de la qualitat docent de la UIB
Introducció i anàlisi de dades
(tots els col·lectius de la UIB i
de l’ICE/IRIE)

83,3

8,3

75

111,1

11,1

100

111,1

11,1

100

44,4

4,4

40

b) Investigadors externs a la UIB

93,75
125

20% gestió
ICE/IRIE
18,75
25

Pagament a
metodòleg
75
100

50

10

40

Concepte

Preu

Consultes individuals
Consultes grupals
Introducció i anàlisi
de dades

10)
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10.1. Lloguer d’aules i instal·lacions
EDIFICI
Ramon Llull

Mateu Orfila i Rotger

Guillem Colom
Casasnovas
Anselm Turmeda
Aulari
Guillem Cifre de
Colonya

Aules

Altres espais

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19,
20, 21, 22, 23, multiusos.
AIRL (informàtica).
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
AIMOPB, AIMO15, AIEN01 (informàtica).
MO05 (videoconferència).
17, 18, 19, 20, 21.
1, 2, 3, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
AIAT7, AIAT48, AIAT9 (informàtica).
A013, A014, A015, A016, A017, A023.
AIAUP8, AIAUP9 (informàtica).
A01, A02, A03, A04, A11, A12, A14, A16, B01,
B02, B03, B04, B12, B13, C00, C01, C02, C03,
C04, LEC1, LEC2.
AIGCA (informàtica).
AV05, AV06, AV07 (videoconferència).

Sala d’actes

Sala d’actes

Gaspar Melchor de
Jovellanos

AB01, AB02, AB03, AB04, AB05, AB06,
AB07, AB08, AB09, AB11, AB12, AB13,
AB14, AB22, AB23, AB24, AB25, AB26 ,
AB27, AA01, AA02, AA02B, AA03, AA04,
AA05, AA06, AA11, AA12, AA13, AA22,
AA22B, AA23, AA24, AA25, AA26, AA27.
AIJO01, AIJO02, AIJO03, AIJO04, AIJO05,
AIJO06 (informàtica).
AV01, AV02, AV03 (videoconferència).

Beatriu de Pinós

1, 2, 3.
AIBP7, AIBP8 (informàtica).
0, 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8.
AISRPB (informàtica).
A9 (videoconferència).
A04, A08, A09, A10, A11, AP.
AIMEN (informàtica).
A01, A02, A03, A05, A06, A07 (videoconferència).
AC01P0, AC02P2, AC03P2.
AIC01P2 (informàtica).
AVC01P0, AVC02P1, AVC03P1, AVC04P1,
AVC05P2 (videoconferència).

Sa Riera

Seu universitària de
Menorca
Seu universitàra
d’Eivissa i Formentera:
1) Edifici de
Comandància

Sala d’actes

Sala d’actes

Sala d’actes

2 sales d’actes

AB05P0, AB06P1, AB07P2, AB08P2, AB09P2,
2) Edifici del carrer Bes AB10P2, AB11P2.
AIB02P2 (informàtica).
AVB06P1, AVB07P1, AVB08P1, AVB09P1
(videoconferència).
Cas Jai

Sala d’actes

Son Lledó

Sala d’actes

Sala d’actes

10.2. Criteris de reserva i de pagament
Les reserves d’espais que procedeixin d’algun òrgan de la UIB són gratuïtes, com també
l’equipament de l’espai, sempre que no s’hagi d’emprar material específic del qual no
disposi la Universitat.
Les reserves d’espais que procedeixin d’organismes públics o d’entitats privades sense
conveni específic amb la UIB en matèria de cessió d’espais, han de cobrir totes les
despeses, que són: el lloguer de l’espai, el servei de consergeria i altre personal, el servei
de neteja, el servei de seguretat, el sistema de videoconferència i altres serveis, així com
les despeses de cancel·lació de la reserva, si escau.
Els organismes públics amb un lligam especial amb la UIB podran tenir una bonificació
del 50 per cent dels preus que s’indiquen en aquest apartat, sens perjudici que mitjançant
un conveni específic es pugui establir una bonificació superior. No obstant això, hauran
de cobrir les despeses que es generin del servei de consergeria i altre personal, del servei
de neteja, del servei de seguretat, del sistema de videoconferència i d’altres serveis. El
pagament es realitzarà per transferència bancària una vegada rebuda la factura.
Pel que fa a les entitats privades, el pagament es realitzarà, un cop hagin rebut el

pressupost, mitjançant transferència bancària. Una vegada rebut l’ingrés, es procedirà a
formalitzar la reserva.
Els preus que es detallen en aquest apartat no inclouen l’IVA.

10.3. Preus de les aules
A) Aules convencionals:
GRUP 1. Aules amb capacitat per a menys de 75 persones
HORARI
Fins a 3 hores
Mitja jornada (de 4 a 6 hores)
Jornada (de 7 a 9 hores)

Preu en euros
75,00
150,00
225,00

GRUP 2. Aules amb capacitat per a més de 75 i menys de 100 persones
HORARI
Fins a 3 hores
Mitja jornada (de 4 a 6 hores)
Jornada (de 7 a 9 hores)

Preu en euros
100,00
200,00
300,00

GRUP 3. Aules amb capacitat per a més de 100 persones
HORARI
Fins a 3 hores
Mitja jornada (de 4 a 6 hores)
Jornada (de 7 a 9 hores)

Preu en euros
150,00
300,00
450,00

B) Aules d’informàtica:
GRUP 1. Aules amb un màxim de 15 ordinadors
HORARI
Fins a 3 hores
Mitja jornada (de 4 a 6 hores)
Jornada (de 7 a 9 hores)

Preu en euros
100,00
200,00
300,00

GRUP 2. Aules amb un màxim de 30 ordinadors
HORARI
Fins a 3 hores
Mitja jornada (de 4 a 6 hores)
Jornada (de 7 a 9 hores)

Preu en euros
125,00
250,00
380,00

GRUP 3. Aules amb un màxim de 50 ordinadors
HORARI
Fins a 3 hores
Mitja jornada (de 4 a 6 hores)
Jornada (de 7 a 9 hores)

Preu en euros
175,00
350,00
525,00

10.4. Preus del sistema de videoconferència

Lloguer de l’equip tècnic per cada seu
Hores

Preu en euros

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

140,00
270,00
390,00
490,00
580,00
650,00
710,00
760,00
790,00
810,00

Aquests preus no inclouen el lloguer de l’aula ni el suport tècnic de caràcter
extraordinari.

10.5. Preus d’altres espais
EDIFICI

ESPAI

CAPACITAT

Cas Jai

Sala d’actes

120 persones

Son Lledó

Sala d’actes

303 persones

Anselm
Turmeda

Sala d’actes

197 persones

Sa Riera

Sala d’actes

99 persones

Guillem Cifre
de Colonya

Sala d’actes

260 persones

HORARI DE
RESERVA
Fins a 3 hores
Mitja jornada (4-6 h)
Jornada (7-9 h)
Fins a 3 hores
Mitja jornada (4-6 h)
Jornada (7-9 h)
Fins a 3 hores
Mitja jornada (4-6 h)
Jornada (7-9 h)
Fins a 3 hores
Mitja jornada (4-6 h)
Jornada (7-9 h)
Fins a 3 hores
Mitja jornada (4-6 h)
Jornada (7-9 h)

Preu en
euros
210,00
408,00
672,00
530,00
1.030,00
1.697,00
355,00
690,00
1.123,00
173,00
337,00
554,00
468,00
910,00
1.482,00

Gaspar
Melchor de
Jovellanos

Sala d’actes

216 persones

Seu
universitària
de Menorca

Sala d’actes

70 persones

Sala d’actes

224 persones

1) Edifici de
Comandància

Sala d’actes

116 persones

2) Edifici del
carrer Bes

Sala d’actes

80 persones

Seu
universitària
d’Eivissa i
Formentera

Fins a 3 hores
Mitja jornada (4-6 h)
Jornada (7-9 h)
Fins a 3 hores
Mitja jornada (4-6 h)
Jornada (7-9 h)
Fins a 3 hores
Mitja jornada (4-6 h)
Jornada (7-9 h)
Fins a 3 hores
Mitja jornada (4-6 h)
Jornada (7-9 h)
Fins a 3 hores
Mitja jornada (4-6 h)
Jornada (7-9 h)

400,00
778,00
1.253,00
130,00
252,00
406,00
414,00
806,00
1.300,00
215,00
418,00
673,00
144,00
280,00
456,00

Altres espais que es poden llogar són: el propileu, els halls dels edificis i els espais
exteriors. El preu corresponent, així com el de qualsevol altre espai no inclòs en
aquest document, el fixarà el Consell de Direcció.

11) SERVEIS DE RECURSOS AUDIOVISUALS
Tarifes (A, B)
A) PRESTACIÓ DE SERVEIS
Gravació
Càmera HD P2 (equip complet per a producció audiovisual) (jornada)
Càmera HD P2 (equip complet per a producció audiovisual) (per hora)
Càmera HDV / DVCAM (gravació de jornades, congressos, conferències...)
(jornada)
Càmera HDV / DVCAM (gravació de jornades, congressos, conferències...) (per
hora)
Gravació multicàmera (2 càmeres + document: presentacions ordinador...) (per
sessió)*
L’excés es facturarà per hores
Emissió en directe d’actes i esdeveniments organitzats a la UIB (no inclou equip
de gravació) (per sessió)*
L’excés es facturarà per hores
Glidecam (estabilitzador gold system + equip operador) (jornada)
Reportatge fotogràfic (per hora)

Preu
UIB en
euros

Preu
externs
en euros

313,86
48,18

627,72
96,37

175,95

351,91

32,34

64,66

262,5

525

63

126

126
31,5
280,18
48,18

560,35
96,37

Edició
Edició de vídeo digital (actes, conferències, jornades, cursos...) (jornada)

175,95

351,91

Edició de vídeo digital (actes, conferències, jornades, cursos...) (per hora)
Edició de vídeo digital (producció audiovisual) (jornada)

31,02
293,72

56,85
587,42

Edició de vídeo digital (producció audiovisual) (per hora)

59,55

119,11

Edició d’àudio digital (locutori + suport digital) (jornada)
Edició d’àudio digital (locutori + suport digital) (per hora)

251,75
41,97

503,51
83,91

* S’entén per sessió la ponència, conferència o activitat desenvolupada en continuïtat
que no excedeixi les 2,5 hores.
No hi ha incloses les despeses de fungible, desplaçament, allotjament o manutenció

B) COMANDES
Còpia de format VHS, Hi-8, DV... a DVD (còpia i fungible + impr. 1 color i
funda)
Còpia U-matic, Betacam, HDV... (de 0′ a 5′) sense fungible
Còpia U-matic, Betacam, HDV... (de 5′ a 30′) sense fungible
Còpia U-matic, Betacam, HDV... (de 30′ a 60′) sense fungible
Còpia U-matic, Betacam, HDV... (de 60′ a 120′) sense fungible
Còpia d’àudio (casset/DAT...) (còpia i fungible + impressió 1 color i funda)
Duplicació DVD-DVD (4,7 Gb) (còpia i fungible + impressió 1 color i funda).
Unitat
Duplicació CD-CD (còpia i fungible + impressió 1 color i funda). Unitat

6,00

12,00

13,52
20,3
27,07
40,6
6,00

27,07
40,6
54,14
81,21
23,03

4,57

9,12

3,92

7,82

1,84
1,84

3,68
3,68

14,00

28,00

9,00

18,00

Duplicació: preu per unitat fins a 50 còpies. Més de 50 còpies, demanau-ne pressupost
Disseny de caràtula i impressió a 4 colors: pressupost per convenir

Escàner d’opacs (unitat)
Escàner de diapositives 35 mm (unitat)
Canvi de format digital vídeo/àudio (mpeg2, mpeg4, avi, mov, flash, wav, mp3...)
(primera hora)
Canvi de format digital vídeo/àudio (mpeg2, mpeg4, avi, mov, flash, wav, mp3...)
(hora extra)
Els preus no inclouen l’IVA.

12) SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS
12.1. Tarifes
Secció de Laboratori d’Anàlisis i Tecnologies
Químiques
Ressonància magnètica nuclear 300 MHz
Ressonància magnètica nuclear 300 MHz
Ressonància magnètica nuclear 300 MHz
Ressonància magnètica nuclear 600 MHz amb criosonda
Ressonància magnètica nuclear 600 MHz amb criosonda
Ressonància magnètica nuclear 600 MHz amb criosonda

Secció de Laboratori d’Anàlisis i Tecnologies Químiques
Espectròmetre de masses d’alta resolució.
Amb ionització per impacte electrònic (EI-HRMS)
Espectròmetre de masses d’alta resolució.
Amb ionització per electroesprai (ESI-HRMS)
Espectròmetre de masses de baixa resolució (EM)
Espectròmetre de masses de relació isotòpica (IRMS) (dual inlet)
Espectròmetre de masses de relació isotòpica (IRMS) (conflow)
Espectrofotòmetre infraroig amb transformada de Fourier (FT-IR)
Espectrofotòmetre UV-visible
Espectrofluorímetre
Cromatògraf de gasos (CG)
Injector d’espai en cap (headspace)
Injector de purga i trampa (P&T)
Desorció tèrmica (ATD)
Cromatografia líquida d’alt rendiment (HPLC)
Cromatògraf líquid-masses (LC-MS)
Cromatògraf iònic (CI)

Unitat
hora diürna
nit (8 h)
cap de setmana
(48 h)
hora diürna
nit (8 h)
cap de setmana
(48 h)

Unitat

Preu en
euros
133,26
213,19
346,45
266,52
426,37
692,91

Preu
en euros

hora
177,59
hora
hora
hora
mostra
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora

221,70
140,64
177,59
11,20
140,64
88,85
115,46
112,50
106,60
106,60
111,14
125,83
140,64
125,83

Digestor de microones
Espectrofotòmetre d’emissió òptica de plasma acoblat inductivament
(ICP-OES)
Espectròmetre de massa de plasma acoblat inductivament (ICP-MS)
Absorció atòmica amb cambra de grafit (GF AAS)
Absorció atòmica amb sistema de generació d’hidrurs (HG AAS) o
tècnica de vapor fred (CV AAS)
Analitzador AOX
Autoanalitzador FIA (N, P, amoni, etc.)
Ús del laboratori de química: pH-metre, conductímetre, mufla,
rotavapor, balances, etc.

88,85
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora

Unitat

Microscopi electrònic de transmissió de 200 kV (TEM)
Microscopi electrònic de transmissió de 100 kV (TEM)
Microscopi electrònic de rastreig (SEM)
Microscopi de forces atòmiques (AFM)
Microanàlisi RX-EDS amb el TEM o SEM
Microscopi confocal
Microscopi òptic
Aprimador iònic
Sputtering
Evaporador
Punt crític
Preparació de mostra TEM
Difractòmetre de raigs X
Calorímetre diferencial de rastreig per a mostres sòlides (DSC)

hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora
procés
procés
procés
mostra
hora
hora

Secció de Laboratori de Propietats Físiques i Metrologia

Unitat

Secció de Laboratori d’Anàlisis i Tecnologies Biològiques
Analitzador de carboni orgànic total (TOC) per a mostres líquides i
sòlides
Analitzador de N (Kjeldahl)
Extractor de greix
Digestor
Seqüenciador ADN
PCR
PCR quantitativa
Liofilitzador

140,64
133,27
106,60
108,05

Secció de Laboratori de Propietats Físiques i Metrologia

Microcalorímetre diferencial de rastreig per a mostres líquides (DSC)
Microcalorímetre de valoració isotèrmica (ITC)
Termobalança
Calibratge instrumental (dimensional)
Analitzador termomecànic
Màquina universal d’assaigs mecànics
Fresatge de placa de circuit imprès (sense placa i sense eines)
Fabricació de placa multicapa (sense materials)
Metal·lització de placa de circuit imprès
Muntatge de SMD (sense components)

133,27
177,59
133,27

hora
hora
hora
instrument
hora
hora
hora
capa/procés
procés
hora

Unitat

Preu
en euros
177,59
133,32
119,94
119,94
133,76
119,94
93,27
106,60
15,97
26,66
106,60
293,13
133,27
93,27

Preu
en euros
119,94
119,94
93,27
85,86
93,27
106,60
133,27
85,86
122,92
85,86

Preu
en euros

hora
hora
hora
hora
mostra
hora
hora
dia

29,80
93,27
93,27
52,46
12,45
44,50
44,50
118,25

Autoclau
Estabulari (manteniment de rata/ratolí)
Laboratori de cultius

dia
animal/dia
hora

Secció de Laboratori de Tecnologies Marines

Unitat

CTD
Manteniment d’embarcacions
Utilització d’embarcació i motor
Càrrega de bombones d’aire comprimit

dia
embarcació
dia
hora

Preus generals

Unitat

Tècnic superior (I i II)
Tècnic intermedi (III)

118,25
1,49
98,61

Preu
en euros
81,23
cal consultar-ho

Preu
en euros

hora
hora

85,86
66,74

12.2. Criteris de pagament
Les tècniques i/o mostres especials requereixen l’elaboració del pressupost
corresponent.
En el cas de mostres similars i/o d’un nombre de mostres elevat, es realitzarà un
descompte màxim d’un 40 per cent sobre els preus tarifats.
A l’efecte de facturació, la mínima unitat temporal serà de 30 minuts.
Tots els preus de la taula inclouen l’operador. En cas que sigui necessària una
preparació/manipulació de mostres addicional, aquestes hores es facturaran
independentment.
El cost no inclou els reactius necessaris. Tampoc no inclou l’IVA.

13)
SERVEI
DE
TELEDETECCIÓ

SISTEMES

D’INFORMACIÓ

GEOGRÀFICA

Tarifes
CONCEPTE

Preu per al
personal intern

Preu per al
personal extern4

75,00 euros/dia
50,00 euros/dia

200,00 euros/dia
150,00 euros/dia

15,00 euros/dia
25,00 euros/dia

No disponible
No disponible

Utilització del
Laboratori SSIGT1
Aula:2
Jornada completa
Mitja jornada (1-5 hores)

Utilització
d’equipament1
GPS submètric
Equipament informàtic

I

Allotjament d’aplicacions i
serveis cartogràfics:
0-4 GB
Més de 4 GB

100 euros/mes
200 euros/mes

No disponible

45,00 euros/hora
55,00 euros/hora

60,00 euros/hora
70,00 euros/hora

60 euros/hora

90 euros/hora

Dedicació de
personal del SSIGT4
Tècnic mitjà
Tècnic superior

Activitats formatives
Impartició de
cursos/seminaris
1

Per a ús exclusiu de docència i investigació.
Aula equipada amb 25 ordinadors i programari específic de SIG i
teledetecció. Disponible en funció de les necessitats del SSIGT.
3
1. Assistència tècnica
Serveis:
2

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
4

Creació de bases de dades geogràfiques
Elaboració de cartografia
Anàlisi geogràfica
Creació de serveis cartogràfics web
Instal·lació de software
Desenvolupament d’aplicacions informàtiques
Assessorament tècnic
Participació en projectes de recerca

Els preus externs no inclouen l'IVA.

14) CENTRE DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
14.1. Tarifes
14.1.1. Ús del sistema de lectura de marques òptiques per a processos de
selecció, oposicions, proves d’accés o similars: 1.797,21 € + IVA.
Inclou una reunió inicial, fins a 1.000 fulls de marques òptiques, la lectura
dels fulls, la generació de llistats de resultats (en paper i electrònics) i una
reunió de revisió. No inclou les hores extres del personal necessari. Quan hi
hagi situacions diferents, es faran les adaptacions pressupostàries
corresponents.

14.1.2. Ús de les aules d’informàtica per a processos de selecció, oposicions,
proves d’accés o similars: 1.797,21 € + IVA.
Inclou una reunió inicial, l’ús d’un ordinador per comprovar l’enunciat, la
realització de les proves informàtiques i la recollida dels fitxers resultants.
No inclou les hores extres del personal necessari. Quan hi hagi situacions
diferents, es faran les adaptacions pressupostàries corresponents.

15) SERVEI DE PRÈSTEC INTERBIBLIOTECARI
El servei de préstec interbibliotecari s'adreça principalment al personal docent i
investigador (PDI) de la UIB. No obstant això, i tenint en compte que és un servei que té
com objectiu afavorir la investigació, podran accedir també al préstec interbibliotecari
tots els membres de la comunitat universitària, així com usuaris externs, organismes i
institucions que així ho sol·licitin.
El servei de préstec interbibliotecari comporta unes despeses derivades de la gestió i
tramitació de les peticions. El cost del servei depèn de la situació de l'usuari respecte de
la UIB, del tipus de document sol·licitat i del subministrador de document.
Per consultar les condicions i els preus vigents seleccionau al quadre següent la situació
en la qual us trobeu:

Comunitat UIB
TARIFA A

PDI
ALUMNES

TARIFA A
TARIFA B

Amb autorització del
professor o tutor
Sense autorització del
professor o tutor

PAS i altres

TARIFA A
TARIFA B

Amb autorització de la
direcció del SBD
Sense autorització de la
direcció del SBD

Persones i institucions alienes a la UIB
Tarifa
PARTICULARS

TARIFA B

PROFESSORS DE SECUNDÀRIA

TARIFA C

BIBLIOTEQUES I CENTRES
Material documental de la UIB
DOCUMENTALS, ALTRES
ORGANISMES O INSTITUCIONS Material documental d'altres
centres

TARIFA C
TARIFA B

El

Servei

es

regeix

per

la

Normativa

de

préstec

interbibliotecari.

TARIFA A. Preus per a la comunitat de la UIB
Gratuït: Els usuaris de la UIB no paguen les despeses dels documents demanats a altres
centres.

TARIFA B. Preus per als usuaris externs
Aquest servei està exempt d'IVA, en virtut de l'article 20, apartat 14, de la Llei 37/1992,
de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit.
Els usuaris externs paguen les tarifes que aplica el centre proveïdor amb un 10 per cent
d'increment. El resultat és el següent:
Centre prestador
REBIUN CSIC

Tipus de document

Preus

Volum original:
•

Espanya

8,80 €

•

Europa

17,60 €

•

Resta del món

35,20 €

Còpies:
•

Espanya

5,50 €

•

Europa i resta del món

8,80 €

BIBLIOTECA
MARCH

No es fa préstec de volums originals.

SUBITO

Volum original:

S'aplica la tarifa REBIUN vigent per a
reproduccions. Quan l'import facturat per la
Fundació Bartomeu March és superior, s'aplica el
preu que factura la Fundació i s'hi afegeix un 10
per cent.
15,40 €

Còpies:
•

Enviament electrònic

6,60 €

•

Correu postal

8,25 €

BRITISH LIBRARY Volum original:
•

Renovació del préstec

27,50 €
5,50 €

Còpies:
•

Enviament electrònic

14,30 €

•

Correu postal

16,50 €

Els pagaments es poden fer mitjançant transferència bancària o gir postal.

TARIFA C. Preus segons el centre subministrador
Aquest servei està exempt d'IVA en virtut de l'article 20, apartat 14, de la Llei 37/1992,
de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit.
Centre
subministrador

Tipus de document

Preus

Volum original:
UIB

•

Espanya

8,00 €

•

Europa

16,00 €

•

Resta del món

32,00 €

Còpies:

REBIUN CSIC

•

Espanya

5,00 €

•

Europa i resta del món

8,00 €

Volum original:
•

Espanya

8,80 €

•

Europa

17,60 €

•

Resta del món

35,20 €

Còpies:

BIBLIOTECA
MARCH

SUBITO

•

Espanya

5,50 €

•

Europa i resta del món

8,80 €

No es fa préstec de volums originals.
S'aplica la tarifa REBIUN vigent per a
reproduccions. Quan l'import facturat per la
Fundació Bartomeu March és superior, s'aplica
el preu que factura la Fundació i s'hi afegeix
un 10 per cent.
Volum original:

15,40 €

Còpies:
•

Enviament electrònic

6,60 €

•

Correu postal

8,25 €

Volum original:

BRITISH LIBRARY

•

27,50 €
5,50 €

Renovació del préstec

Còpies:
•

Enviament electrònic

14,30 €

•

Correu postal

16,50 €

Formes de pagament
Els pagaments es poden fer mitjançant transferència bancària, gir postal o també es pot
pagar amb cupons IFLA o amb cupons de resposta internacional (CRI).
Cupons IFLA
Si el centre peticionari tria com a sistema de pagament els cupons, les tarifes vigents són
les següents:
Centre
submistrador
UIB

Tipus de document

Tarifa IFLA

Volum original:
•

Espanya

1 cupó IFLA (equival a 8,00 €)

•

Europa

2 cupons IFLA (equival a 16,00 €)

•

Resta del món

4 cupons IFLA (equival a 32,00 €)

Còpies:
•

Espanya

•

Europa i resta del
món

½ cupó IFLA (equival a 4,00 €)
)
1 cupó IFLA (equival a 8,00 €)
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TÍTOL I. EL PRESSUPOST DE LA UIB. NORMES GENERALS
Article 1. Definició i normativa
El pressupost de la Universitat de les Illes Balears constitueix l’expressió en xifres,
conjunta i sistemàtica de les obligacions o despeses que pot reconèixer la Universitat i
dels drets o ingressos que es preveuen realitzar o liquidar durant l’exercici.
La gestió del pressupost s’ha de fer de conformitat amb aquestes normes d’execució i
d’acord amb els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret
64/2010, de 14 de maig (BOIB 76, de 22 de maig), amb la Llei orgànica 6/2001,
modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril (BOE de 24-XII-2001 i de 13-IV2007), d’universitats, amb la Llei general pressupostària (RDL 47/2003, de 26 de
novembre) i amb el Decret legislatiu 67/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com amb
la legislació general supletòria que sigui aplicable.
El Rector, a proposta de la Gerent, dictarà les resolucions necessàries per al
desenvolupament, la interpretació i el compliment d’aquestes bases.

Article 2. Àmbit temporal
1. L’exercici pressupostari coincidirà amb l’any natural, i a aquest s’imputarà:
a) Els drets liquidats durant la seva vigència, qualsevol que sigui el període de què
derivin.
b) Les obligacions econòmiques reconegudes fins a 31 de desembre, sempre que
corresponguin a adquisicions, obres, serveis, prestacions o, en general, despeses
realitzades dins l’exercici i a càrrec dels respectius crèdits.
2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, s’aplicarà als crèdits del pressupost
vigent en el moment d’expedir les ordres de pagament les obligacions que resulten de
liquidacions de retards a favor del personal, així com les que tinguin l’origen en
resolucions judicials.
3. També s’imputaran al pressupost vigent les obligacions generades en l’exercici
anterior com a conseqüència de compromisos adquirits, de conformitat amb
l’ordenament jurídic, sempre que hi hagi crèdit suficient i disponible en l’exercici de
procedència.
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TÍTOL II. ELS CRÈDITS I LES SEVES MODIFICACIONS
CAPÍTOL I. ELS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
Article 3. Estructura dels crèdits
L'estructura pressupostària dels crèdits de despeses es presenta en una triple
classificació: funcional, econòmica i analítica.
Respecte a la classificació funcional, els crèdits de l'estat de despeses del pressupost es
detallen en sis programes:
Programa 1: 422D Ensenyaments universitaris
Programa 2. 541A Recerca, desenvolupament i transferència
Programa 3. 331A Serveis a la comunitat universitària
Programa 4. 325A Projecció externa de la UIB
Programa 5. 641C Gestió universitària
Programa 6. 635A Tecnologies de la informació i les comunicacions

Classificació econòmica: formada per cinc o set dígits indicatius del tipus de despesa
(capítol, article, concepte, subconcepte i els dos últims, corresponents a l’econòmic). En
tot cas, s'adapta a les normes que amb caràcter general estan establertes per al sector
públic.
Pel que fa a la classificació analítica, el pressupost presenta una equivalència de totes les
partides pressupostàries i el centre gestor de la despesa (en el cas dels centres,
departaments, instituts...) o el centre de despesa (en el cas en què el codi analític es
correspon amb un curs, projecte d’investigació...). Aquesta classificació consta de sis
dígits, els dos primers estan relacionats amb el tipus de despesa (per exemple, 01
centres, 03 serveis centrals, 04 departaments, 06 projectes d’inversió immaterials...).
Article 4. Limitació qualitativa i quantitativa dels crèdits
Els crèdits dels estats de despeses s’han de destinar, exclusivament, a la finalitat
específica per a la qual han estat consignats en els diferents programes del pressupost
inicial o per a les modificacions pressupostàries degudament autoritzades durant
l'exercici, i no es poden autoritzar despeses en quantia superior als crèdits consignats a
l'estat de despeses.
Són nuls de ple dret els actes administratius en general que siguin adoptats sense
existència de crèdit pressupostari adequat i suficient per persona manifestament
incompetent o prescindint totalment i absolutament del procediment.
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Article 5. Vinculació dels crèdits
Els crèdits pressupostaris que conformen els respectius programes de despeses tenen
caràcter limitatiu d’acord amb els nivells de vinculació que es defineixen a continuació:
a) Amb caràcter general la vinculació ha de ser funcional a nivell de programa i
econòmica a nivell de capítol, excepte per al capítol 6, que ho serà a nivell
d’article.
b) Els crèdits corresponents a fons finalistes no poden estar mai vinculats amb
d’altres que no tinguin aquest caràcter i la mateixa finalitat, és a dir, han d’estar
vinculats a nivell d’analítica.
c) No poden quedar vinculats amb altres crèdits els destinats als pagaments de
subvencions amb assignació nominativa al pressupost de la UIB.
Una vegada aprovat el pressupost de l’exercici, s’obriran automàticament els conceptes
pressupostaris de despeses que correspondran a bosses de vinculació a nivell de capítol
o d’article, encara que la dotació inicial d’aquests conceptes sigui inexistent.
CAPÍTOL II. LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES
Article 6. Principis generals
Les modificacions pressupostàries són alteracions dels crèdits inicialment aprovats en el
pressupost, que es poden produir per la inexistència o insuficiència del crèdit inicial o bé
per l’obtenció d'ingressos específics.
Els crèdits pressupostaris només es poden modificar d’acord amb el que disposen la Llei
orgànica d’universitats, els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears i la legislació
vigent de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Les modificacions de crèdit han de ser objecte d’acord, amb l’informe previ de la Gerent
i del Consell de Govern, que pot delegar-les en la Comissió Econòmica, a excepció de
les transferències de capítols de despeses de capital a despeses corrents, que ha
d’autoritzar prèviament el Consell Social.
Les modificacions pressupostàries s’han d’iniciar a proposta de la Gerent o bé dels
responsables que tinguin a càrrec seu la gestió de partides de despesa, han d’incloure
una memòria explicativa de la seva necessitat i s’han d’enviar a la Gerència per a la seva
comptabilització provisional. Si es considera oportú, es podran adjuntar altres informes
a l’expedient, sobretot quan la modificació estigui emparada en drets econòmics no
prevists.
Article 7. Tipus de modificacions pressupostàries
a) Suplement de crèdit i crèdits extraordinaris
Quan calgui realitzar una despesa que no es pugui ajornar a l'exercici següent i per a
la qual la dotació de crèdit pressupostari sigui insuficient o inexistent, es podrà
autoritzar la concessió d'un suplement de crèdit en el primer supòsit o d'un crèdit
extraordinari en el segon cas.
6

Fer la proposta d’aquestes modificacions correspon a la Gerent, i a l’escrit s’han
d’especificar els recursos que hagin de finançar la major despesa prevista.
Correspon al Consell de Govern d’aprovar aquests expedients, amb l’autorització
prèvia del Consell Social.
b) Ampliacions de crèdit
El caràcter d’ampliable suposa la possibilitat que, complerts prèviament els tràmits i
els requisits que s’estableixin, podrà augmentar-se la dotació del crèdit que
inicialment s’hagi aprovat. Aquest augment de la dotació d’alguns crèdits no suposa
la baixa d’un altre crèdit o aplicació pressupostària.
Els crèdits no tindran la consideració d’ampliables, excepte en els casos següents:
El crèdit corresponent a la plantilla de funcionaris docents de la Universitat, excepte
els conceptes retributius individuals establerts pel Consell Social de la Universitat,
a proposta del Consell de Govern, en consideració a exigències docents i
d’investigació o a mèrits rellevants.
El crèdit corresponent a la plantilla de funcionaris no docents.
c) Transferències de crèdits
Les transferències de crèdits suposen el traspàs de crèdits d’una a una altra aplicació
pressupostària, aplicant la disminució i el correlatiu augment d’una o de diverses
aplicacions diferents, de forma que la despesa autoritzada no variï.
Les transferències de crèdits estan subjectes a les limitacions següents:
— No afecten els crèdits ampliats, ni els extraordinaris concedits durant l’exercici.
— No es poden minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o
transferències, llevat que afectin crèdits de personal, ni crèdits incorporats com
a conseqüència de romanents no compromesos procedents de l’exercici
anterior.
— No s’incrementaran crèdits que com a conseqüència d’altres transferències
hagin estat objecte de minoració, llevat que afectin crèdits de personal.
Les limitacions anteriors no afectaran les transferències de crèdit quan es tracti de
modificacions com a conseqüència de reorganitzacions administratives.
Òrgans competents per aprovar les transferències de crèdit a la UIB:
— El Consell de Govern pot acordar que es facin transferències de crèdit entre els
diferents conceptes dels capítols d’operacions corrents i d’operacions de
capital, així com transferències de despeses corrents a despeses de capital.
— Les transferències de despeses de capital a qualsevol altre capítol han de ser
objecte d’acord del Consell del Govern, amb l’autorització prèvia del Consell
Social.
d) Incorporacions de crèdits
Definim la incorporació de crèdit com l’acte de sumar o afegir, als crèdits inicials
d’un exercici pressupostari, el romanent obtingut de la liquidació de l’exercici
anterior i no pressupostat al pressupost inicial.
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Amb l’autorització prèvia de la Gerent, els romanents es poden incorporar a l’estat
de despeses de l’exercici immediat següent en els casos següents:
— Romanents que corresponguin a crèdits de despeses finançades amb ingressos
específics, aportacions de persones naturals o jurídiques per finançar despeses
que per la seva naturalesa estiguin compreses en la seva finalitat i els objectius
de la Universitat.
— Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, així com les transferències de
crèdit concedides o autoritzades a l’últim trimestre de l’exercici pressupostari.
— Crèdits que garanteixin compromisos de despeses contrets abans del tancament
de l’exercici pressupostari i que, per motius justificats, no s’hagin pogut
realitzar durant l’exercici.
— Crèdits autoritzats en funció de la recaptació efectiva de drets afectats.
— Crèdits per a operacions de capital relatius a programes d’inversions, la
realització dels quals no s’hagi pogut fer durant l’exercici, i que convé destinar
a la mateixa finalitat a l’exercici següent.
e) Incorporació per aplicació de romanents
La diferència entre el romanent líquid de tresoreria i les incorporacions de
romanents de crèdit a què es refereix el punt d) anterior es pot utilitzar com una
font de finançament per incorporar els crèdits que determini el Consell de Direcció.
Aquests crèdits no es veuran afectats per les limitacions establertes pels fons
finalistes.
f) Generacions de crèdit
Aquest tipus de modificació pressupostària permet incrementar un crèdit en funció
de l’obtenció de determinats ingressos no prevists o superiors als consignats al
pressupost inicial.
Poden generar crèdit a l’estat de despeses del pressupost els ingressos derivats de
les operacions següents:
— Cessions de programes científics i investigacions.
— Alienació de béns.
— Prestació de serveis.
— Preus públics.
— Variació d’actius financers.
— Crèdits exteriors per a inversions publiques.
— Aportacions de persones naturals o jurídiques per finançar despeses que per la
seva naturalesa estiguin compreses en la seva finalitat i els objectius de la
Universitat.
Excepcionalment, encara que no s’hagi dut a terme l’ingrés, i sempre que les
disponibilitats de tresoreria ho permetin, el Consell de Direcció pot autoritzar una
bestreta i generar crèdit, en cas que s’aporti documentació suficient que garanteixi
el compliment de les condicions que permetin la percepció de l’ingrés a la
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finalització del projecte, conveni, etc. També s’ha d’adjuntar un informe del
Servei de Pressupost i Tresoreria que justifiqui la disponibilitat de tresoreria.
Els responsables de les aplicacions pressupostàries que hagin estat objecte de
bestreta de crèdit tenen l’obligació de dur a terme l’execució de l’activitat proposada
d’acord amb la documentació presentada a la Gerència i de notificar per escrit
qualsevol incidència en el compliment de les obligacions contretes.
Així mateix, en cas que es tracti de projectes de recerca o una altra activitat
subvencionada, els responsables de les aplicacions pressupostàries s’obliguen a
executar l’activitat proposada de conformitat amb els criteris i les condicions de la
concessió i d’acord amb la legalitat financera i pressupostària aplicable al sector
públic.
Les modificacions de crèdit a què fa referència aquest article les comptabilitzarà
provisionalment, a proposta de la Gerent, el Servei de Pressupost i Tresoreria, que ha
d’elaborar, amb la periodicitat que estableixin els òrgans competents, una proposta
d’acord de ratificació per a totes les modificacions registrades en el període.

TÍTOL III. NORMES DE PROCEDIMENT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
CAPÍTOL III. PRESSUPOST DE DESPESES
Article 8. Competències per a la gestió de despeses
a) Correspon al Rector d’autoritzar totes les despeses d’imports superiors a 5.000
euros (IVA exclòs). Aquesta competència es pot delegar en el vicerector
d’economia i infraestructures.
b) Els òrgans unipersonals prevists als Estatuts, els directors dels treballs realitzats
a l’empara de l’article 83 de la LOU, els responsables dels projectes de recerca i
d’altres projectes d’inversió immaterial i els administradors de centre, en els
seus respectius àmbits de competència, poden autoritzar les despeses d’imports
fins a 5.000 euros (IVA exclòs).
c) L’ordenació de despeses i pagaments correspon al Rector, que pot delegar-la en
la Gerent.
Article 9. Règim de centralització i descentralització
El pressupost de la UIB per a 2014 s’ha de gestionar a través de les diferents àrees
administratives d’acord amb la distribució de despeses que es recull a l’annex II
d’aquest pressupost. Aquestes gestionaran les despeses d’un o de diversos departaments,
serveis o unitats administratives, així com les aplicacions pressupostàries corresponents
a les activitats de recerca o de l’article 83 de la LOU dirigides per professors de la
Universitat.
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Tenen la consideració de despeses descentralitzades aquelles en les quals les àrees
administratives realitzen totes les fases de la gestió, des de l’autorització fins a la
proposta de pagament. Els serveis administratius poden tramitar comandes contra
pressuposts per als quals tinguin autorització fins a 5.000 euros (IVA exclòs) sense que
calgui trametre prèviament la proposta de despesa al Servei de Control i de
Comptabilitat, de manera que n’hi haurà prou, per tant, amb l’autorització del
responsable del centre de despesa.
Les despeses centralitzades, a més de les corresponents al capítol 1 de personal, són
aquelles en les quals els serveis centrals, a partir de les sol·licituds rebudes a través dels
corresponents serveis, realitzen totes les fases de la gestió, des de l’autorització al
pagament.
Article 10. Fases de la gestió de la despesa
La gestió dels crèdits de despeses la realitzaran els òrgans unipersonals, o es farà per
delegació d'aquests, mitjançant les fases següents, que donaran lloc a la formalització dels
documents comptables corresponents:
L’autorització o aprovació de despeses (document A)
L’autorització és l’operació comptable que reflecteix l’acte en virtut del qual
s’acorda de realitzar una despesa determinada per una quantia certa o aproximada, i
que destina a aquesta finalitat la totalitat o part d’un crèdit pressupostari disponible.
Compromís o disposició de despeses (document D)
El compromís o la disposició de despeses és l’operació comptable que reflecteix
l’acte en virtut del qual s’acorda o concerta amb un tercer, després del compliment
dels tràmits legalment establerts, de realitzar obres, prestar serveis o fer un
subministrament. Amb la disposició de despeses queda formalitzada la reserva de
crèdit per un import i unes condicions exactament determinats.
Reconeixement de l’obligació (document O)
El reconeixement de l’obligació és l’acte mitjançant el qual es declara l’existència de
crèdit exigible contra l’entitat, derivada d’una despesa autoritzada i compromesa,
després de l’acreditació documental prèvia de la realització de la contraprestació o
del dret del creditor, de conformitat amb els acords que en el seu moment
autoritzaren i comprometeren la despesa.
El reconeixement d’obligacions ha d’anar acompanyat, en tot cas, de la
documentació suficient que justifiqui el compliment de l’obligació.
Ordenació de pagament (document P)
És l’acte mitjançant el qual, després de l’oportuna comprovació documental del dret
del creditor, es proposa al Rector el pagament d’obligacions prèviament reconegudes
contra la tresoreria de la Universitat.
Procediments abreviats de gestió del pressupost de despeses, documents unificats:
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Un mateix acte administratiu pot abraçar més d’una de les fases de gestió de la despesa. L’acte
administratiu que acumuli dues o més fases produirà els mateixos efectes que si aquestes fases
s’estableixen en actes administratius separats. Els documents unificats possibles són els
següents:
— Autorització i compromís o disposició de despeses: document AD.
— Autorització, compromís o disposició de despeses i reconeixement d’obligacions:
document ADO.
— Reconeixement d’obligacions i proposta de pagament: document OP.
— Autorització, compromís o disposició, reconeixement d’obligacions i proposta de
pagament: document ADOP.
Les àrees descentralitzades poden tramitar l'expedient de despesa complet juntament amb la
factura o documentació justificativa de l’obligació que s’hagi de reconèixer, mitjançant el
document ADOP, que s’ha d’enviar al Servei de Control i Comptabilitat per a la seva
intervenció i iniciar el tràmit de l’ordenació del pagament.
Aquest document es pot utilitzar per a la tramitació de despeses menors, viatges,
subministraments, i en general aquelles despeses de capítol 2 i 6 l'import de les quals no
requereixi autorització prèvia de la despesa o bé expedient de contractació.
Article 11. Excepcions a la formació d’un expedient
1. No caldrà la formació d’un expedient per a les despeses:
a) Relatives a pagament dels havers i altres emoluments de personal
b) Relatives a quotes de la Seguretat Social i altres prestacions socials a càrrec de la
Universitat
c) Relatives a tributs
d) Consignades en els capítols III i IX del pressupost de despeses: despeses financeres
i passius financers
e) De tracte successiu una vegada formalitzat el corresponent expedient inicial de
l’acte o del contracte de què derivin.
2. En el supòsit que qualsevol dels òrgans competents per a l’aprovació de despeses
dugui a terme la despesa prenent com a base mocions o tràmits semblants als detallats
a l’article anterior, prescindint del crèdit pressupostari oportú, aquests actes quedaran
condicionats a l’existència de l’esmentat crèdit pressupostari.
Article 12. Contingut i forma dels documents oficials que s’han de tramitar
Les factures o els documents justificatius de les despeses, que s’adjunten als documents
comptables, han de ser originals, s’han d’ajustar als requisits oficials i han de contenir
com a mínim les dades següents:
— Identificació de l’entitat receptora: les factures s’han d’expedir a nom de la
Universitat de les Illes Balears amb el CIF Q0718001A.
— Unitat, departament o servei que va fer l’encàrrec.
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— Nom o raó social del proveïdor amb el seu número d’identificació fiscal.
— Número de factura.
— Data de la factura.
— Descripció suficient del servei o subministrament.
— Import de la factura. Quan l’operació estigui subjecta a l’IVA i no n’estigui
exempta, s’hi ha de consignar la base imposable, el tipus impositiu, l’import de
l’IVA i el preu total.
— L’IBAN del proveïdor per a les factures incloses en l’àrea de pagaments SEPA
(els 27 països membres de la Unió Europea més Finlàndia, Liechtenstein,
Mònaco, Noruega i Suïssa).
Si es fa una compra per Internet se n’ha de sol·licitar la factura amb tots els requisits
enumerats a l’apartat anterior i s’hi ha d’adjuntar el justificant del pagament. Les
adquisicions per Internet no eximeixen del requisit de presentació de la factura, per tant,
no és vàlid qualsevol altre justificant.
Pel que fa a les factures electròniques, aquestes han de complir una sèrie de requisits:
1. Estar firmades electrònicament per l’emissor.
2. El receptor ha de verificar la firma electrònica de la factura i l’ha de conservar
perquè pugui servir de justificant documental a efectes fiscals per a la deduïbilitat
d’una despesa o inversió i de la quota de l’IVA suportat. Aquesta factura s’ha de
conservar en el format original en què ha estat tramesa durant el període de
prescripció. Excepcionalment, les factures electròniques rebudes amb firma
electrònica es poden conservar en paper si hi consta una marca gràfica d’autenticació
produïda per un sistema admès per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària
(AEAT).
Per tant, una factura emesa per un proveïdor en format PDF o qualsevol altre i
impresa en paper pel destinatari no és una factura que reuneixi els requisits exigits
per l’Agència Tributària i, consegüentment, mentre la UIB no disposi dels
mecanismes per rebre les factures de forma telemàtica, totes les factures que es rebin
han de ser en paper, i per garantir l’autenticitat d’aquestes s’ha de reclamar al
proveïdor la factura en paper.
A les factures expedides en moneda estrangera s’hi ha d’adjuntar còpia del BOE en què
figuri el tipus de canvi aplicable a la data de la despesa o bé el contravalor dels
pagaments realitzats, acreditat mitjançant document bancari en què consti el canvi
aplicat.
Altres documents autoritzats: en els casos de petites despeses, transports de persones,
serveis d’aparcament..., les factures es poden substituir per vals numerats, tiquets de
màquines registradores, etc. En tot cas, aquests també han de contenir com a mínim: el
número, el número d’identificació fiscal de l’expenedor, el tipus impositiu aplicat o
l’expressió IVA inclòs, i l’import.
Respecte a l’adquisició de material inventariable, aquesta condició s’ha de certificar al
document comptable de reconeixement de l’obligació i s’hi ha d’adjuntar la
corresponent fitxa d’inventari als efectes de poder aconseguir el control i fer el
seguiment d’aquest tipus de despeses.
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Correspon a la Gerència elaborar el contingut i els requisits d’altres documents oficials
que s’han de tramitar en el procés d’execució del pressupost.
Article 13. Procediment per a la gestió de despeses menors
Tenen la consideració de despeses menors les que no superin els límits prevists a la
normativa vigent de contractació per als contractes menors.
La tramitació d’aquest tipus de despesa s’ha de fer d’acord amb la instrucció de la
Gerència SPCI 01/2012, en la qual es detalla el procediment per a la tramitació de la
contractació administrativa d’obres, subministraments i serveis de la Universitat de les
Illes Balears d’acord amb el TRLCSP.

Article 14. Indemnitzacions per raó del servei
Les indemnitzacions a les quals per raó del servei tingui dret el personal de la
Universitat de les Illes Balears es regeixen per l’Acord normatiu 5895/2002, del dia 6 de
novembre (FOU núm. 210), revisat per Acord executiu 7462/2006, de 24 de gener (FOU
núm. 262) i amb correcció de errors publicat al FOU núm. 264/2006, de 17 de març. Per
a les qüestions no previstes en aquest acord normatiu, hom es regirà per la normativa
general aplicable.
D’acord amb l’article 9 del Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el
reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, quan no es pernocta en
municipi distint del lloc de treball habitual i del que constitueix la residència del
perceptor, són exemptes les assignacions per a despeses de manutenció que no
excedeixen els 26,67 o 48,08 euros diaris, segons es tracti de desplaçaments dins el
territori espanyol o a l’estranger, respectivament. Per tant, en les comissions de serveis
del personal de la UIB, el dia de tornada es pagarà, com a màxim, el 50 per cent de les
dietes de manutenció si l’hora de finalització de la comissió de serveis és posterior a les
14 hores. Si la comissió de serveis finalitza abans de les 14 hores, no es meritarà dieta
de manutenció.
Article 15. Despeses pluriennals
Es poden adquirir compromisos de despeses que s’hagin de realitzar en exercicis
posteriors a aquell en què s’autoritzen i es comprometen, sempre que aquestes despeses
tinguin per objecte finançar alguna de les activitats que s’indiquen a continuació:
a) Inversions de capital.
b) Contractes de subministraments, d’assistència i de serveis, així com
d’arrendament d’equips, que resultin antieconòmics per un termini d’un any.
c) Arrendament de béns.
d) Càrregues financeres d’endeutament.
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Anualment, amb el pressupost de la Universitat, el Consell Social ha d’autoritzar la
programació d’inversions pluriennals que vagi a càrrec dels capítols 6 i 7.
És necessària l’autorització del Consell Social per a l’aprovació de despeses
d’inversions de caràcter pluriennal que no figurin en els crèdits inicialment aprovats.
Les despeses pluriennals que afectin els altres capítols del pressupost de despeses de la
Universitat les ha d’autoritzar el Consell de Direcció.
Article 16. Acomptes de caixa fixa
Els acomptes de caixa fixa són les provisions de fons de caràcter permanent que es
realitzen a les habilitacions d’aquesta universitat, per atendre de forma immediata els
pagaments exclosos de fiscalització prèvia i la seva posterior aplicació al pressupost de
despeses.
Aquestes provisions tenen la consideració d’operacions no pressupostàries.
a) Característiques
— Es tracta de provisions de fons de caràcter permanent a favor de les
habilitacions d’aquesta universitat. És una descentralització de la tresoreria.
— A la UIB les habilitacions són deutors respecte a la tresoreria general.
— No estan subjectes a fiscalització prèvia. No obstant això, si el Servei de
Control i Comptabilitat, quan es formalitzi la despesa (imputació de la
despesa al crèdit corresponent del pressupost), detecta que aquesta és contrària
a la normativa, es pot tornar enrere el pagament. L’habilitat pagador és el
responsable de la correcta imputació de la despesa.
— S’atendran les despeses relatives a indemnitzacions per raó del servei i petites
despeses de funcionament dels edificis (missatgeria, còpies de claus, segells,
etc.). En aquells casos en què es paguin a una persona externa a la UIB les
despeses de viatges i allotjaments amb motiu del seu desplaçament per
impartir una conferència, seminari o similars, l’habilitat pagarà també per
l’import corresponent a la conferència.
— Excepcionalment i amb una sol·licitud prèvia motivada, la Gerent podrà
autoritzar que els habilitats pagadors paguin altres tipus de despeses.
b) Funcions i competències de l’habilitat
Com a responsable d’una caixa pagadora hi ha un habilitat pagador, amb nomenament
exprés per realitzar les funcions inherents al càrrec.
Aquest habilitat ha d’atendre el pagament de les obligacions que corresponguin a la seva
unitat administrativa o al seu edifici. En tot cas, no es poden tramitar pagaments
individualitzats a partir de 3.000 euros (IVA exclòs).
Preferentment els pagaments s’han de fer mitjançant taló bancari nominatiu o
transferència, llevat dels casos de les petites despeses, en què es pot pagar en metàl·lic.
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L’habilitat ha de justificar els pagaments ja realitzats adjuntant les factures i altres
documents originals. Aquestes despeses s’han de tramitar mitjançant el document
comptable corresponent en formalització.
c) Reposicions dels fons de caixa fixa i rendiment de comptes
Els habilitats pagadors poden sol·licitar a la Gerència una nova provisió de fons de la
tresoreria de la Universitat un cop hagin justificat, com a mínim, el 75% de l’anterior.
Al final de l’exercici els habilitats pagadors han d’haver justificat i liquidat les
provisions de fons rebudes durant l’any. En aquest sentit, n’han de presentar abans del
dia 22 de desembre la liquidació final, d’acord amb el model que hi ha a la pàgina web
del Servei de Pressupost i Tresoreria.

Article 17. Despeses de tramitació anticipada
S’entén per despeses de tramitació anticipada aquelles que estan justificades per
expedients que s’inicien en l’exercici pressupostari anterior a aquell en què s’adquireix
el compromís pressupostari.
El motiu principal pel qual es produeix aquest tipus de despeses és agilitar tots els
tràmits administratius associats a l’aprovació dels expedients de contractació, de manera
que en iniciar-se l’exercici pressupostari ja es pugui començar a executar la despesa.
Així, d’acord amb l’article 110.2 del text refós de la Llei de contractes del sector públic,
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els expedients de contractació es
podran tramitar, fins i tot pel que fa a l’adjudicació i la formalització del corresponent
contracte, encara que l’execució s’hagi d’iniciar en l’exercici següent.
La documentació de l’expedient de contractació que es tramiti de manera anticipada ha
d’incorporar les particularitats següents:
a) Als plecs de clàusules administratives particulars o document equivalent es farà
constar que es tracta d’un expedient de contractació de tramitació anticipada, i
que l’adjudicació i formalització del contracte queda sotmesa a la condició
suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions
derivades del contracte en l’exercici corresponent.
b) Per fer la corresponent tramitació, i mentre el programa informàtic de
comptabilitat no permeti fer els documents comptables corresponents a les fases
A i D de manera anticipada, aquests documents comptables se substituiran per
un certificat de la Gerència en el qual consti la informació equivalent a aquests
documents comptables. Una còpia d’aquests certificats quedarà dipositada al
Servei de Pressupost i Tresoreria, que en durà un registre a l’efecte de preveure
aquests compromisos en els pressuposts per a l’exercici següent.

Article 18. Convalidació d’incidències comptables
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La convalidació és la resolució motivada que permet que la Universitat autoritzi, disposi
i contregui l’obligació de la despesa en aquells procediments en els quals s’hagi
prescindit de l’aplicació de la normativa interna en matèria de contractació, i el Servei
de Control i Comptabilitat hi hagi fet alguna incidència.
Aquesta convalidació s’entendrà, en qualsevol cas, sense perjudici de la responsabilitat
que es pugui establir respecte dels gestors, responsables i participants en el procediment
de contracció de l’obligació de la despesa.
1. Competència per a la convalidació de les incidències comptables
Per a la convalidació de les incidències dels documents comptables inferiors a 5.000
euros, IVA exclòs, serà competent la Gerent o persona en qui delegui. Per als documents
amb un import superior, el competent per resoldre les incidències serà el Consell de
Direcció.
Els actes de convalidació sempre hauran d’anar motivats. A tal efecte, els òrgans
esmentats poden demanar, si ho estimen oportú, els informes que considerin, que
s’incorporaran a l’expedient.
2. Expedients no convalidables
Seran procediments no convalidables aquells en els quals concorri qualsevol causa que
n’impossibiliti la convalidació, segons els punts anteriors.
En especial, són causes de nul·litat les següents:
a) Els actes dictats per òrgans manifestament incompetents en la matèria.
b) Els actes dictats prescindint totalment i absolutament del procediment legalment
establert.
c) La contractació verbal, llevat que el contracte tingui caràcter d’emergència.
d) La manca de capacitat d’obrar o de la solvència econòmica, financera, tècnica o
professional, degudament acreditada, o que l’adjudicatari estigui incurs en
alguna de les prohibicions o incompatibilitats assenyalades a l’article 60 del
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de contractes del sector públic.

CAPÍTOL IV. PRESSUPOST D’INGRESSOS
Article 19. Principis generals
De tot acte, acord, resolució o providència pel qual la Universitat sigui creditora se n’ha
de fer la corresponent anotació en comptabilitat.
Els ingressos de la Universitat estan destinats en la seva totalitat a atendre les despeses
produïdes per les activitats pròpies de la institució, si bé determinades aplicacions
pressupostàries d’ingressos poden estar vinculades al finançament de despeses finalistes
o de caràcter específic.
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No es concedeixen exempcions, condonacions, rebaixes, descomptes ni moratòries en el
pagament de taxes, preus públics i tarifes previstes, llevat dels que estan establerts per
llei o per acord del Consell Social.
Article 20. Tipus d’ingressos
Els tipus d’ingressos són els següents:
— Ordinari: previst a l’estat d’ingressos del pressupost.
— Extraordinari: no previst inicialment al pressupost, pot generar l’aplicació
pressupostaria de despeses corresponent.
— Majors ingressos: prevists inicialment al pressupost, però en una quantia
inferior a la realment ingressada.
— Romanents d’exercicis anteriors.
Article 21. Fases de la gestió dels ingressos
En la gestió del pressupost d’ingressos s’han de distingir les fases següents:
— Reconeixement del dret
És l’acte a través del qual es comptabilitza el dret de la Universitat a la percepció
de determinades quantitats. Per dur a terme el reconeixement del dret s’han de
complir una sèrie de condicions:
a) Tenir constància que s’ha produït un fet que comporta el naixement del dret a
cobrar.
b) Que el dret tingui un valor cert i determinat.
c) Que el deutor sigui determinat.
— Ingrés
Es correspon amb l’acte de l’ingrés pròpiament dit. Tots els ingressos han d’estar
degudament comptabilitzats en el pressupost de la Universitat, per això, seguint
el criteri d’unitat de caixa previst a la llei, s’han de fer al compte corrent de
l’entitat bancària que es determini en cada cas.
— Devolucions d’ingressos
Amb l’informe previ de l’òrgan competent (degà, director, cap de servei,
administrador de centre...), la Gerent pot ordenar al Servei de Pressupost i
Tresoreria, si escau, la devolució d’ingressos quan es donin causes justificades
suficients.
— Reintegraments de pagament
Les quantitats que la Universitat rep per reintegrament de pagaments indeguts
seran incorporades directament pel Servei de Pressupost i Tresoreria a l’aplicació
pressupostària de procedència.
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La gestió del pressupost d’ingressos es duu de forma centralitzada al Servei de
Pressupost i Tresoreria.
Article 22. Estructura de la consignació d’ingrés
Cada partida pressupostària d’ingrés serà determinada per un codi de cinc dígits
corresponents a la classificació econòmica. La comptabilitat s’ha de fer a nivell de
concepte pressupostari, si bé es pot ampliar a nivell de subconcepte si és necessari per a
una millor gestió dels ingressos.
Article 23. Descripció general dels ingressos
a) Ingressos procedents del Govern de les Illes Balears
És la transferència que anualment rep la Universitat per a despeses i inversions
ordinàries i extraordinàries, que es destinen a cobrir despeses i les inversions que
no tenen finançament específic.
b) Ingressos finalistes o de caràcter específic
Són aquells ingressos que financen projectes de recerca i ajuts o subvencions
específiques relacionades amb l’activitat de la Universitat.
Si aquests ingressos s’obtenen com a contraprestació de projectes i serveis de
recerca, queden afectats directament a les unitats on s’hagin generat.
c) Ingressos patrimonials
Recull els ingressos procedents de les rendes del patrimoni de la Universitat i
inclou els interessos que s’obtenen dels fons en comptes corrents i altres dipòsits
que té en bancs o institucions financeres, i per altra part, inclou els ingressos
procedents de concessions administratives de bars, cafeteries i altres.
d) Endeutament
La Universitat pot utilitzar el recurs de l’endeutament amb l’autorització prèvia
de la comunitat autònoma.
e) Romanents de tresoreria
El pressupost de la Universitat de les Illes Balears, d’acord amb l’article 81.g) de
la LOU, conté en el seu estat d’ingressos el romanent de tresoreria.
Els romanents de tresoreria en general són la diferència que hi ha entre els
ingressos obtinguts i les despeses realitzades en exercicis anteriors, o
tècnicament, la diferència entre els drets reconeguts i les obligacions
reconegudes, en el moment de la liquidació del pressupost.
Els romanents, com que es tracta de recursos ja generats en exercicis anteriors,
tenen una naturalesa diferent de la resta de recursos prevists al pressupost
d'ingressos, i no és procedent ni el reconeixement dels drets.
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El pressupost per a 2014 distingeix tres tipus de romanents:
Romanents específics: Són aquells que provenen del capítol d'inversió,
generalment vinculats a ingressos afectats, i són específics perquè es destinaran a
la mateixa finalitat per finançar crèdits del capítol d'inversió.
Romanents especials: Són aquells per als quals ja s'ha fet una proposta de
despesa però per als quals al final de l'exercici econòmic encara no s'ha
formalitzat ni el reconeixement de l'obligació ni el pagament corresponent.
Provenen bàsicament d’aplicacions pressupostàries de despesa del capítol 2 de
l'any 2013 i tenen el reflex en aplicacions pressupostàries de despesa per a 2014.
Romanents genèrics: Serien la resta de romanents no considerats específics ni
especials i que financen el pressupost de despeses 2014. El pressupost 2014 es
basa en l'estimació de liquidació dels dits romanents.
f) Preus públics i tarifes
— Ensenyaments: segons el Decret 37/2013, de 12 de juliol (BOIB núm. 98, de
13 de juliol), pel qual s’actualitzen els preus públics per serveis acadèmics en
els ensenyaments oficials, aquests ingressos estan destinats directament al
finançament de les despeses derivades de l’organització i dels estudis de la
Universitat.
— Preus per prestació de serveis acadèmics: avaluació, proves, expedició de
títols, taxes de secretaria, etc.
— Tarifes per a la cessió temporal de l’ús de locals o espais de la Universitat, per
destinar-los a activitats o serveis d’entitats o associacions externes que tinguin
una finalitat compatible amb la de la Universitat.
La gestió de l’autorització es duu a través del Vicerectorat de Campus,
Cooperació i Universitat Saludable d’acord amb els criteris fixats a la
normativa específica.
— Ingressos per prestació de serveis universitaris no acadèmics: aquests
ingressos, quan financen una activitat concreta, poden revertir a les unitats que
hagin prestat el servei.
— Les tarifes i els preus que s’hagin d’aplicar durant l’exercici 2014 per la
prestació de serveis, realització d’activitats o utilització de locals o d’espais,
etc., són els que es detallen a l’annex IV del pressupost.
El Consell Social, a proposta del Consell de Direcció, podrà aprovar altres preus
públics per serveis que presta la Universitat no inclosos en aquest pressupost.

TÍTOL IV. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA
Article 24. Normativa aplicable
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− Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (BOE núm. 276, de 16 de
novembre), pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic (en endavant TRLCSP).
− Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre (BOE núm. 257, de 26 d’octubre), pel
qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques (en endavant Reglament).
−

I en general les altres disposicions vigents en matèria de contractació
administrativa que siguin aplicables.

Pel que fa als procediments administratius, es regirà, en tot allò que no es preveu a la
Llei, per:
− La Llei 30/1992, de 26 de novembre (BOE núm. 285, de 27 de novembre), de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú (LRJAP-PAC)
−

La Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14 de gener), que modifica
parcialment la LRJAP-PAC.

Subsidiàriament, s'aplicarà:
− La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre (BOE núm. 307, de 24 de
desembre), d’universitats (LOU).
− La Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril (BOE núm. 89, de 13 d’abril), que
modifica parcialment la LOU.
− El Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig), pel qual
s’aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears.
Article 25. Òrgan de contractació
El Rector és l’òrgan de contractació de la Universitat de les Illes Balears i exerceix les
seves funcions d’acord amb el que estableix el TRLCSP. A aquest efecte, el Rector està
facultat, com a òrgan de contractació, per determinar els procediments i formes de
contractació, com també a autoritzar els contractes administratius de qualsevol quantia,
d’acord amb el que estableix el TRLCSP.
Article 26. Mesa de contractació
La Mesa de contractació dels procediments oberts de la Universitat és designada pel
Consell de Direcció.
Pel que fa als procediments negociats, disposen d’una Mesa permanent, la qual va ser
nomenada pel Consell de Direcció de data 2 de juliol de 2013; aquesta està formada per:
la Gerent, el vicerector d’Economia i Infraestructures, el vicegerent, el cap de
l’Assessoria Jurídica, la cap del Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura i la
cap del Servei de Control i Comptabilitat, a més d’un funcionari del Servei de
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Patrimoni, Contractació i Infraestructura, que actuarà de secretari.
Són funcions de la Mesa de contractació assistir l’òrgan de contractació per a
l’adjudicació de contractes, segons el que estableix l’article 320 del TRLCSP. La Mesa
de contractació, abans de formular la seva proposta, pot demanar tants informes tècnics
com consideri necessaris.
Art. 27. Procediments d’adjudicació
− Procediment obert: tot empresari interessat pot presentar una proposició, i queda
exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.
− Procediment restringit: només hi poden presentar proposicions els empresaris que,
a sol·licitud seva i atenent la seva solvència, siguin seleccionats per l’òrgan de
contractació. En aquest procediment està prohibida qualsevol negociació dels
termes del contracte amb els sol·licitants o candidats.
− Procediment negociat: l’adjudicació recau en el licitador justificadament elegit per
l’òrgan de contractació, després d’efectuar consultes i negociar les condicions del
contracte amb diversos candidats.
El procediment negociat ha de ser objecte de publicitat prèvia en els casos que
preveu l’article 177 del TRLCSP, en els quals és possible la presentació d’ofertes
en concurrència a càrrec de qualsevol empresari interessat. En la resta de supòsits,
no és necessari donar publicitat al procediment, i la concurrència s’assegura
mitjançant el compliment del que preveu l’article 178.1 del TRLCSP.
− Diàleg competitiu: l’òrgan de contractació dirigeix un diàleg amb els candidats
seleccionats, amb la sol·licitud prèvia dels mateixos candidats, a fi de desenvolupar
una o diverses solucions susceptibles de satisfer les seves necessitats i que serviran
de base perquè els candidats elegits presentin una oferta.
− Concursos de projectes: són els procediments encaminats a l’obtenció de plànols o
projectes, principalment en els camps de l’arquitectura, l’urbanisme, l’enginyeria i el
processament de dades, a través d’una selecció que, després de la licitació
corresponent, s’encomana a un jurat.
Article 28. Terminis prevists per a la tramitació de procediments
d’adjudicació
a) Terminis per a la presentació d’ofertes:
−
−
−
−
−

Procediment obert
Procediment restringit
Procediment negociat
Diàleg competitiu
Concursos de projectes
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PROCEDIMENT

TERMINIS BOIB

TERMINIS DOUE*

Obert
(art. 157 a 161 TRLCSP)

15 dies
(subministraments, gestió
de serveis públics i serveis)

52 dies
Des de la data de la tramesa
de l’anunci al DOUE
36 dies
Si hi ha anunci indicatiu
22 dies
En casos excepcionals
37 dies
Sol·licitud de participació.
Des de la data de la tramesa
de l’anunci al DOUE. Si es
tracta de contractes de
concessió d’obra pública,
aquest termini no pot ser
inferior a 52 dies.
40 dies
Presentació d’ofertes.
Des de la tramesa de la
invitació. Si hi ha anunci
indicatiu: 36 dies.
22 dies
En casos excepcionals
37 dies
Sol·licitud de participació.
Des de la data de la tramesa
de l’anunci al DOUE. Si es
tracta de contractes de
concessió d’obra pública,
aquest termini no pot ser
inferior a 52 dies.
40 dies
Presentació d’ofertes.
Des de la tramesa de la
invitació. Si hi ha anunci
indicatiu: 36 dies.
22 dies
En casos excepcionals

Restringit
(art. 162 a 168 TRLCSP)

26 dies
(obres i concessió d’obres
públiques)
10 dies
Sol·licitud de participació
15 dies
Presentació d’ofertes

Negociat
(art. 169 a 178 TRLCSP)

Amb publicitat:
10 dies
Sol·licitud de participació
15 dies
Presentació d’ofertes

Sense publicitat:
Termini a determinar per
l’òrgan de contractació

Diàleg competitiu
(art. 179 a 183 TRLCSP)

Termini a determinar per
l’òrgan de contractació

Concursos de projectes
(art. 184 a 188 TRLCSP)

Termini a determinar per
l’òrgan de contractació
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_____________
*

Aquests terminis es podran reduir en cinc dies quan s’ofereixi accés per mitjans electrònics als plecs i a
la documentació complementària.
Els terminis es reduiran en set dies quan els anuncis es preparin i s’enviïn per mitjans electrònics o
telemàtics. Aquesta reducció podrà sumar-se, si escau, a la de cinc dies prevista al paràgraf anterior.

Els expedients de contractació poden ser de tramitació ordinària i de tramitació
abreujada.
Dins la tramitació abreujada, es pot fer aquesta distinció:
− tramitació urgent, en aquest supòsit tots els terminis per a la licitació i l’adjudicació
del contracte es redueixen a la meitat, llevat del termini de quinze dies hàbils que
s’estableix com a període d’espera abans de la formalització del contracte. Si es
tracta de contractes subjectes a regulació harmonitzada (publicitat al DOUE), s’han
d’observar els terminis establerts al TRLCSP.
− tramitació d’emergència, quan l’Administració hagi d’actuar de manera immediata a
causa d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin un greu perill o de
necessitats que afectin la defensa nacional.
b) Terminis per a l’adjudicació
Quan l’únic criteri que s’ha de considerar per seleccionar l’adjudicatari del contracte
sigui el preu, l’adjudicació s’ha de fer en el termini màxim de quinze dies a comptar de
l’endemà de l’obertura de proposicions.
Quan per adjudicar el contracte s’hagi de tenir en compte una pluralitat de criteris, el
termini màxim per efectuar l’adjudicació és de dos mesos a comptar de l’obertura de
proposicions.
Article 29. Perfil de contractant
El perfil de contractant és el lloc de la pàgina web de les administracions públiques on
es publica la informació relativa a la contractació administrativa, està regulat a l’article
53 del TRLCSP. Aquest pot incloure qualsevol dada i informacions referents a
l’activitat contractual de l’òrgan de contractació, com ara els anuncis d’informació
prèvia que preveu l’article 141 del TRLCSP, les licitacions obertes o en curs i la
documentació relativa a aquestes, les contractacions programades, els contractes
adjudicats, els procediments anul·lats, i qualsevol altra informació útil de tipus general,
com punts de contacte i mitjans de comunicació que es poden utilitzar per relacionar-se
amb l’òrgan de contractació. En tot cas s’ha de publicar en el perfil de contractant
l’adjudicació i formalització dels contractes.
El perfil de contractant ha de tenir un dispositiu que permeti acreditar fefaentment el
moment d’inici de la difusió pública que s’hi inclogui.
L’adreça del perfil de contractant de la Universitat de les Illes Balears és la següent:
<perfildecontractant.uib.es>.
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Quadre de quanties,* mitjans d’informació de l’anunci de licitació i terminis de presentació d’ofertes

TIPUS

Contracte menor
(art. 138.3)

Procediment negociat sense
publicitat per raó de la
quantia o per causes
recollides als articles 169 a
178 que determinen
l’adjudicació a un únic
contractista

Procediment negociat amb
publicitat

Anunci obligatori:
Perfil de contractant
Perfil de contractant
Anunci facultatiu:
BOIB/BOE/DOUE

OBRES

-50.000 €
(-60.500 €)

+50.000 € fins a 200.000 €
(+60.500 € fins a 242.000 €)

+200.000 € fins a 1.000.000
(242.000 € fins a 1.210.000)

SERVEIS

-18.000 €
(-21.780 €)

+18.000 € fins a 60.000 €
(+21.780 € fins a 72.600 €)

+60.000 € fins a 100.000
(+72.600 € fins a 121.000 €)

SUBMINISTRAMENTS

-18.000 €
(-21.780 €)

+18.000 € fins a 60.000 €
(+21.780 € fins a 72.600 €)

+60.000 € fins a 100.000
(+72.600 € fins a 121.000 €)

* Les quanties reflectides en aquest quadre són sense IVA. Entre parèntesis les quanties amb el 21% d’IVA.

Procediment obert/restringit o diàleg
competitiu

Adjudicació a l’oferta econòmicament
més avantatjosa
Adjudicació al preu més baix.
Anunci obligatori:
Perfil de contractant i BOIB
Anunci facultatiu:
BOE/DOUE
+1.000.000 € fins a 5.000.000 €
(1.210.000 € fins a 6.050.000 €)
+100.000 € (+121.000 €)
fins a 130.000 € (ad. general)
(157.300 € ad. general)
fins a 200.000 € (resta)
(242.000 € resta)
+100.000 € (+121.000 €)
fins a 130.000 € (ad. general)
(157.300 € ad. general)
fins a 200.000 € (resta)
(242.000 € resta)

TÍTOL V. ALTRES DISPOSICIONS
Article 30. Control intern
El control intern dels ingressos i de les despeses de la Universitat ha d’adoptar les
modalitats de control pressupostari i control de gestió.
El control pressupostari correspon a la Gerent, sota la supervisió del Consell de Govern.
El control de gestió ha d’abastar el de mètodes i procediment i s’ha de dur a terme a
través de la Gerent.
La Gerent ha de presentar quadrimestralment al Rector un informe sobre l’execució del
pressupost, el qual en donarà compte al Consell de Govern.

Article 31. Tancament
Les dates límit per a la presentació i tramitació de documents comptables les
determinarà oportunament la Gerència.
A final de l’exercici 2013 tots els crèdits disponibles que no siguin finalistes per la seva
naturalesa, queden automàticament anul·lats.
Al tancament del pressupost la Gerència procedirà a confeccionar els comptes anuals,
que seran autoritzats pel Rector. Els comptes han de contenir els estats comptables i la
informació econòmica de la Universitat d’acord amb el pla comptable d’aplicació.
Correspon al Consell Social l’aprovació de la liquidació dels comptes anuals de la
Universitat.

Article 32. Pròrroga del pressupost
En cas que el dia 1 de gener de 2015 no s’hagi aprovat el pressupost, i fins que el
Consell Social no aprovi el nou, es considerarà automàticament prorrogat el de
l’exercici anterior. La pròrroga no afectarà els crèdits de despesa que corresponguin a
serveis, projectes o programes que finalitzin durant l’exercici.

TÍTOL VI. ANNEXOS

UIB

Universitat de les
Illes Balears

INSTRUCCIÓ DE LA GERÈNCIA GER 01/2009
Instrucció número GER 01/09
Data

4 de desembre de 2009

Servei

Gerència, Servei de Control i Comptabilitat i Servei de Pressuposts i
Tresoreria.
Gestió Econòmica
Determinació de les condicions econòmiques per al pagament de les
despeses dels membres dels tribunals de tesis doctorals en funció del
seu lloc d’origen
Degans, directors d’escola, directors de departament i administradors
de centre

Àrea
Objecte

Destinatari/s

1. Introducció

Amb motiu del nou escenari de la integració a l’espai europeu d’ensenyament superior,
la publicació del Reial decret 56/2005, que regula els estudis oficials de postgrau, i
l’aprovació a l’Acord normatiu del dia 3 de maig de 2006 de la normativa pròpia que
regula els estudis oficials de postgrau, s'han produït canvis en les possibilitats dels
nomenaments dels membres dels tribunals de tesis doctorals: així, l’article 14.1 de la
normativa pròpia diu: “Autoritzada la defensa de la tesi doctoral, la Comissió d'Estudis
de Postgrau nomenarà un tribunal format per cinc membres titulars i dos suplents, tots
amb el grau de doctor i amb experiència acreditada en investigació”, per la qual cosa es
fa necessària la determinació de les condicions econòmiques per al pagament de les
despeses d’aquests membres en funció del seu lloc d’origen.

2. Procediment per al pagament de les despeses dels tribunals de tesis doctorals
Els membres dels tribunals de tesis doctorals tenen dret a percebre les indemnitzacions per raó
del servei corresponents, en funció dels dies de comissió de serveis autoritzada per a la
realització d’aquesta funció.
Atès que actualment, amb la nova normativa, aquestes indemnitzacions es poden incrementar
considerablement, s’ha cregut convenient regular uns imports màxims de què es farà càrrec la
partida general de la Universitat, en els casos de membres que provenen de la Unió Europea i de
tercers països.
Aquesta limitació, en tot cas, s’estableix sens perjudici que, si les despeses són superiors a les
previstes en aquesta instrucció, se’n podrà fer càrrec, si escau, la partida corresponent del
deganat o escola, del departament o d’altres.
Les indemnitzacions que, amb càrrec a la partida de serveis generals, es pagarà als membres
dels tribunals de tesis doctorals són les següents:

2.1. Despeses de viatge
a) És la quantitat que es merita per la utilització de qualsevol mitjà de transport com a
conseqüència d’aquest viatge. Es procurarà que el desplaçament s’efectuï preferentment per
línies regulars i en classe turista o anàloga.
La quantitat de la indemnització ha de coincidir amb l’import del bitllet o passatge
corresponent, d’acord amb la justificació documental presentada a aquest efecte pel
comissionat.
b) El comissionat pot utilitzar vehicles particulars o altres mitjans de transport en els casos
en què sigui autoritzat expressament per fer-ho.
La indemnització per la utilització de vehicle particular és l’establerta per quilòmetre
recorregut a l’annex III de l’Acord normatiu 5896, de 16 de novembre de 2002,
d’indemnitzacions per raó del servei del personal de la Universitat de les Illes Balears,
segons que es tracti de vehicles automòbils o de motocicletes.
En el supòsit d’utilització de taxis o vehicles de lloguer, l’import que s’hagi de percebre per
despeses de viatge és el realment gastat i justificat, d’acord amb la documentació presentada
pel comissionat.
c) Són també indemnitzables com a despeses de viatge les derivades de:
- El desplaçament des del domicili de residència habitual del comissionat fins a les
estacions de ferrocarril, els ports i els aeroports, i des d’aquí fins al lloc en què s’hagi
d’exercir la comissió per raó del servei, com també els desplaçaments realitzats a la
inversa amb motiu de la fi de la comissió.
- L’ús d’aparcaments públics en aeroports, ports o estacions de transport, fins a un màxim
de setanta-dues hores.
- Peatges que s’hagin de satisfer obligatòriament durant l’itinerari.
Per percebre la indemnització per les despeses a què es refereix aquest apartat, cal lliurar la
factura, el tiquet o el bitllet corresponent. La quantia ha de coincidir amb l’import que
resulti de la justificació documental presentada amb el màxim següent:
Despeses de viatge
Origen del membre del tribunal

Import màxim autoritzat

Estat espanyol

300 euros

Unió Europea

500 euros

Tercers països

1.000 euros

2.2. Dietes
Dieta és la quantitat que es merita diàriament, en concepte de manutenció i allotjament, per
satisfer les despeses que origina l’estada fora del lloc de treball del comissionat.
Els imports que s’hagin de percebre són els mateixos que estan prevists als annexos I i II de
l’Acord normatiu 5896, de 16 de novembre de 2002, d’indemnitzacions per raó del servei
del personal de la Universitat de les Illes Balears, d’acord amb els criteris següents:
a) Manutenció
Les comissions de serveis a indemnitzar tindran una durada màxima de 3 dies, d’acord amb
els criteris prevists a l’article 5.2 de l’Acord normatiu esmentat.

b) Allotjament
Es pagaran màxim 2 nits d’allotjament, d’acord amb els criteris prevists a l’article 5.3 de
l’Acord normatiu esmentat.
Per a qualsevol dubte o aclariment sobre aquest procediment, us podeu adreçar a Pilar Blanco
(ext. 34 15) i Consuelo Hernández (ext. 30 56).
Palma, 4 de desembre de 2009
La Gerent,

Begoña Morey
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INSTRUCCIÓ DE LA GERÈNCIA SPT 01/2010
Instrucció número
Data
Servei
Àrea
Objecte
Destinatari/s

SPT 01
24 de març de 2010
Servei de Pressupost i Tresoreria
Habilitats pagadors
Justificació dels pagaments en formalització
Caps de serveis, directors de serveis, administradors de centre i
responsables del tràmit de documents comptables

1. Introducció

Aquests darrers anys la nostra universitat ha estat beneficiària d’un gran nombre de
projectes i subvencions. La justificació d’aquests no sempre és fàcil, per la dispersió
de convocatòries i de la normativa de referència sobre la tramitació de les despeses
que s’imputen, i per les exigències dels òrgans de fiscalització d’aquelles, per tant,
es fa necessari donar instruments de suport al personal d’administració i serveis que
participa en la gestió i la justificació dels expedients.
Per altra part, es fa necessari ampliar la informació que recull el mòdul de
formalització de despeses del programa de comptabilitat (CTB), atès que la
justificació del pagament és un requisit indispensable perquè una despesa sigui
admissible dins el termini d’execució segons la normativa (bases reguladores,
convocatòria, resolució o conveni) del projecte d’investigació.
2. Justificació dels pagaments en formalització

En la justificació del pagament té molta d’importància la informació que d’una
forma clara i inequívoca consta a l’expedient comptable; aquesta abraça tres
vessants diferenciades:
a. Identificació del perceptor que ha avançat el pagament de les despeses.
S’ha de justificar aquest pagament mitjançant el justificant del càrrec bancari o bé
amb la factura amb la indicació «Cobrat» o «Pagat en metàl·lic». Aquests són els
justificants a què fa referència el text del document «Rebut d’imports suplerts»
(imprès SPT01) quan es manifesta «de les quals declar que he avançat l’import
d’acord amb els justificants que s’adjunten».
b. Relació del pagament i les despeses. Les formes de pagament admeses són:
a) En metàl·lic. Per justificar un pagament en metàl·lic s’haurà d’adjuntar sempre el
document «Rebut d’imports suplerts» (imprès SPT01) firmat per la persona que
cobra i amb el detall de les despeses que s’imputen.
b) Xec. Per justificar un pagament amb un xec s’haurà d’adjuntar, segons
correspongui, l’imprès «Rebut d’imports suplerts» (SPT01) o l’imprès «Rebut de
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pagament de cursos, conferències i similars» (SPT02), firmat per la persona que
cobra i amb el detall de les despeses que s’imputen.
c) Transferència bancària. La transferència ha d’indicar la factura pagada
(identificació del proveïdor i número de factura). Si amb una transferència es
paguen dues o més factures o no s’identifica perfectament la despesa que es paga,
s’haurà d’adjuntar l’imprès SPT01 i detallar-hi la/les factura/es.
c. Justificació de la data de pagament. Un dels requisits bàsics en el compte
justificatiu d’una subvenció és que el pagament es faci fins a la data de la
justificació i/o en tot cas dins el termini d’execució.
Per justificar el pagament, la data real cobra una importància cabdal. Per a les
despeses pagades per la tresoreria general de la UIB la data de pagament serà la data
de la transferència bancària. En canvi, el tractament que dóna el programa de
comptabilitat (CTB) a les despeses en formalització suposa un entrebanc a l’hora de
justificar els pagaments, atès que aquests no tenen data de pagament. Així, quan es
treu el llibre general del pressupost d’analítica a partir de documents, la data dels
pagaments en formalització es troba en blanc.
3. Canvis en el mòdul de formalització de l’aplicació CTB

Per recollir la informació necessària per justificar els pagaments s’han produït
canvis en el mòdul de formalització.
Els canvis s’han fet a la pestanya de les cancel·lacions dels actes administratius de
despeses ampliant la informació necessària per a l’elaboració del compte
justificatiu. A partir d’ara, es distingeixen tres tipus de pagaments en formalització
(transferència bancària, taló nominatiu i metàl·lic).
Les transferències bancàries i els talons tenen una referència identificativa (número
d’operació bancària i número de taló) i una data de tresoreria (data del pagament per
a les transferències i data de conciliació en cas de taló). Els pagaments en metàl·lic
només tenen data de pagament.
Vegeu a tall d’exemple el quadre explicatiu:
Tipus de
pagament 2
Forma de
pagament
(FO)1

Data del pagament4

Transferència
Taló
Metàl·lic

1

Número d’operació /
Número de taló3

Sempre quedarà en blanc

Es la forma de pagament que apareix a «dades generals» del menú de confecció de documents.
Finestra desplaçable (valors).
3
Camp alfanumèric. Quan el pagament sigui en metàl·lic aquest camp no s’emplenarà.
4
Equival a la data de la conciliació (sortida real dels fons de tresoreria).
2
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A l’entrada en vigor d’aquesta circular serà obligatori donar aquesta nova informació
a l’hora de fer la formalització de les despeses. Només es podrà deixar en blanc el
camp de la data del pagament quan s’hagi pagat per taló. Més tard, quan es
descompti el taló del saldo del compte de l’habilitat, s’introduirà al document
comptable aquesta data com a data de pagament.
Aquesta informació també s’incorpora al llistat que es fa servir per justificar les
subvencions rebudes (Llistat d’execució del pressupost d’analítica per documents).
Per altra part, aquesta informació podrà ser explotada a l’efecte d’elaboració de
llistats i altres documents. S’adjunta un nou llistat que es troba disponible dins el
programa de comptabilitat (CTB) a la pestanya de: «Despeses», «Llistats», amb la
denominació de «Compte d’habilitació i els seus actes de despeses» (Lhabdad). Amb
aquest llistat es pretén facilitar la conciliació dels habilitats, atès que és l’únic llistat
del programa de comptabilitat (CTB) que relaciona d’una manera clara i precisa una
ordre de pagament no pressupostari (OT) amb la seva justificació i relació de
documents de despeses (documents ADOP).
Per a qualsevol dubte o aclariment sobre aquest tema, us podeu dirigir a José Miguel
Mellado (28 03) o Maribel Montoro (34 24).
Palma, 24 de març de 2010
La Gerent,

Begoña Morey

A tots els habilitats pagadors.

Universitat de les
Illes Balears
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INSTRUCCIÓ DE GERÈNCIA
Instrucció número

SPCI 01/2012

Data

12 de desembre de 2012

Àrea del Servei de
Patrimoni, Contractació i Contractació administrativa
Infraestructura
Objecte
Establir el procés per a la tramitació de la
contractació administrativa de la Universitat de les
Illes Balears d’acord amb el text refós de la Llei de
contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP),
aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre (BOE
núm. 276, de 16 de novembre).
Destinatari/s
Caps de serveis, directors de serveis, directors
d’oficines de gestió i administradors de centre
Introducció
El text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) integra i ordena en un
text únic les disposicions aplicables a la contractació del sector públic contingudes a la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP), així com a les
successives lleis que l’han modificada (vegeu annex 1: Principals modificacions del
TRLCSP).
Així mateix, aquesta instrucció recull al seu annex 5 les mesures establertes en relació
amb els treballadors de les empreses de serveis contractades per la Universitat de les
Illes Balears, d’acord amb la disposició addicional primera del Reial decret llei 20/2012,
de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat.
1. Efectes del TRLCSP en la contractació d’obres, serveis i subministraments per
part de la Universitat de les Illes Balears
Procés de tramitació de la contractació administrativa d’obres, subministraments
i serveis de la Universitat de les Illes Balears d’acord amb el TRLCSP
Procediments de contractació:
•
•
•

Procediment obert
Procediment negociat sense publicitat
Contracte menor

El text refós de la Llei de contractes del sector públic preveu altres procediments de contractació
(procediment restringit, procediment negociat amb publicitat i diàleg competitiu). En aquesta
instrucció ens referirem als procediments de contractació que habitualment tramiten els centres de
cost d’aquesta universitat.

Els contractes a tramitar mitjançant diàleg competitiu els tramitarà directament el Servei de
Patrimoni, Contractació i Infraestructura. Aquesta universitat utilitza habitualment el procediment
obert en lloc del procediment negociat amb publicitat, per tal de procurar, en la mesura que sigui
possible, la major concurrència d’ofertes.

1.1 PROCEDIMENT OBERT
Quanties:
Tipus
Obres
Serveis
Subministraments

Import
+ de 200.000 euros, IVA exclòs
+ de 60.000 euros, IVA exclòs
+ de 60.000 euros, IVA exclòs

Tramitació:
Per iniciar un expedient de contractació per procediment obert, el proponent
(centre/departament/director de projecte/servei o oficina de gestió) ha d’enviar, a través
del serveis administratius de cada centre, al Servei de Patrimoni, Contractació i
Infraestructura (en endavant, SPCI) la documentació que s’indica a continuació:
a) Un informe justificatiu de la necessitat de la despesa, que ha de contenir:
•
•
•
•

•

Una descripció exhaustiva de l’objecte del contracte, com també de la seva
utilitat, necessitat i finalitat per a la Universitat.
L’import aproximat, IVA exclòs.
Dades comptables a les quals s’ha d’imputar el càrrec de la despesa.
Els criteris de valoració i la puntuació. El proponent ha d’indicar quins
criteris s’han de tenir en compte a l’hora de valorar les ofertes i la puntuació
de cada un dels criteris, també ha d’explicar com es valoraran els diferents
apartats de l’oferta establerts al Plec i si a aquests s’aplicaran criteris
avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules o mitjançant un judici de valor.
Si els criteris avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules no superen el 50
per cent de la puntuació, s’haurà de nomenar un comitè d’experts per valorar
les ofertes d’acord amb el que estableix el TRLCSP.
Indicació si la despesa serà cofinançada i la seva procedència, amb
indicació del següent:
− Referència del projecte
− Referència de la convocatòria (BOIB, BOE, DOUE, altres)
− Procedència del fons:
• Europeu
• Estatal
• Autonòmic
• Altres

b) El Plec de prescripcions tècniques, que ha de contenir, com a mínim, la
informació que es detalla a l’annex 2 d’aquesta instrucció.
A continuació, el SPCI tramitarà la totalitat de l’expedient de contractació. Iniciarà
el procés fent la preceptiva i prèvia retenció de crèdit a l’analítica pressupostària
indicada pel proponent que ha fet l’informe justificatiu de la necessitat de la despesa.

Finalitzat el procés de contractació, el SPCI remetrà als serveis administratius del
proponent de la despesa: còpia de la resolució d’adjudicació i del contracte
formalitzat entre la Universitat i l’adjudicatari.
L’abonament de la/les corresponent/s factura/es serà també tramitat, a través dels
documents comptables que pertoquin, pel SPCI, amb la signatura prèvia de conformitat
del proponent de la despesa, així com de l’acta de recepció, que signarà el proponent un
cop hagi finalitzat l’execució del contracte.
Transcorregut el termini de garantia, que com a mínim serà d’un any, el SPCI
procedirà, si escau, i amb el certificat previ de conformitat del proponent de la despesa,
a fer la devolució d’aquesta.
Durada aproximada de la tramitació d’un expedient licitat mitjançant
procediment obert:
Cal distingir si es tracta d’un procediment obert subjecte o no a regulació harmonitzada.
Són contractes subjectes a regulació harmonitzada els que superin les quanties següents:
Procediment obert

Import de licitació

Subjecte a regulació
harmonitzada

Obres: més de 5.000.000 €, IVA
exclòs
Serveis i subministraments: més de
200.000 €, IVA exclòs

No subjecte a regulació
harmonitzada

Obres: de 200.000 € a 5.000.000 €,
IVA exclòs
Serveis i subministraments: de
60.000 euros a 200.000 €, IVA
exclòs

Durada aproximada
de la tramitació
4 mesos, des de
l’aprovació de la
despesa fins a la
formalització del
contracte
3 mesos, des de
l’aprovació de la
despesa fins a la
formalització del
contracte

1.2 PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
Quanties:
Tipus
Obres
Serveis
Subministraments

Import
De 50.000 a 200.000 euros, IVA exclòs
De 18.000 a 60.000 euros, IVA exclòs
De 18.000 a 60.000 euros, IVA exclòs

Tramitació:
Per iniciar un expedient de contractació mitjançant procediment negociat sense
publicitat, el proponent (centre/departament/director de projecte/servei o oficina de
gestió) haurà d’enviar, a través del serveis administratius de cada centre, al SPCI la
documentació que s’indica a continuació:
a) Un informe justificatiu de la necessitat de la despesa, que ha de contenir:
•
•

Una descripció exhaustiva de l’objecte del contracte, com també de la seva
utilitat, necessitat i finalitat per a la Universitat.
L’import aproximat o definitiu, IVA exclòs. Si per raons tècniques o
artístiques o per motius relacionats amb la protecció de drets d’exclusiva, el

•
•
•

contracte només es pot encomanar a un empresari determinat, el proponent
haurà d’ajuntar un informe justificatiu o certificat d’exclusivitat.
Dades comptables a les quals s’ha d’imputar el càrrec de la despesa.
Els criteris econòmics i tècnics, si escau, que s’han d’aplicar per a la
negociació, en cas que hi hagi d’haver concurrència d’ofertes (que com a
mínim han de ser tres).
Indicació si la despesa serà cofinançada i la seva procedència, amb
indicació del següent:
− Referència del projecte.
− Referència de la convocatòria (BOIB, BOE, DOUE, altres)
− Procedència del fons:
• Europeu
• Estatal
• Autonòmic
• Altres

b) El Plec de prescripcions tècniques, que ha de contenir, com a mínim, la
informació que es detalla a l’annex 2 d’aquesta instrucció.
c) Tres ofertes juntament amb l’escrit previ de convidada a les empreses per tal
de presentar ofertes o una oferta més informe justificatiu o certificat
d’exclusivitat, en el supòsit que el contracte només es pugui encomanar a un
empresari determinat per raons tècniques, artístiques o per motius relacionats amb la
protecció de drets d’exclusiva.
A continuació, el SPCI tramitarà la totalitat de l’expedient de contractació. Iniciarà
el procés fent la preceptiva i prèvia retenció de crèdit a l’analítica pressupostària
indicada pel proponent que ha fet l’informe justificatiu de la necessitat de la despesa.
Finalitzat el procés de contractació, el SPCI remetrà als serveis administratius del
proponent de la despesa: còpia de la resolució d’adjudicació i del contracte
formalitzat entre la Universitat i l’adjudicatari.
L’abonament de la/les corresponent/s factura/es serà també tramitat, a través dels
documents comptables que pertoquin, pel SPCI, amb la signatura prèvia de conformitat
del proponent de la despesa, així com de l’acta de recepció, que signarà el proponent un
cop hagi finalitzat l’execució del contracte.
Transcorregut el termini de garantia, que com a mínim serà d’un any, el SPCI
procedirà, si escau, i amb el certificat previ de conformitat del proponent de la despesa,
a fer la devolució d’aquesta.
Durada aproximada de la tramitació d’un expedient mitjançant procediment
negociat sense publicitat:
Des de l’aprovació de la despesa fins a la formalització del contracte:
Procediment
Negociat sense publicitat

Termini aproximat de la
tramitació
1 mes i 15 dies, des de
l’aprovació de la despesa fins a la
formalització del contracte

1.3 CONTRACTE MENOR
La programació i l’execució de la despesa pública han de respondre a criteris
d’eficiència i economia, és a dir, requereixen una bona administració. Per aquest
motiu, i d’acord amb l’informe 4/2010, de 29 d’octubre, de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa del Govern de les Illes Balears, és imprescindible
programar adequadament i planificar amb antelació les actuacions que s’han de dur a
terme en els processos de contractació pública.
El contracte menor, per les seves característiques i per la quantia, permet seleccionar
lliurament el contractista: aquest contracte suposa una simplificació substancial i àgil
del procediment d’adjudicació. Però per altra banda, l’adjudicació suposa un risc de
cara al fraccionament indegut del contracte. Per tant, per establir un equilibri entre
l’eficàcia del procediment del contracte menor i el risc del fraccionament del contracte,
l’òrgan de contractació, atès l’informe de la Junta Consultiva abans esmentat, i tenint
en compte la naturalesa del contracte i la conveniència per a l’interès general, ha
d’escollir el procediment de contractació (obert o procediment negociat sense
publicitat) més adequat en cada cas, ajustant-se a les normes i als supòsits que regulen
la contractació pública. Basant-se en el que s’ha exposat, aquesta universitat acorda, en
relació amb la tramitació del contracte menor, el següent:
Quanties màximes del contracte menor establertes pel TRLCSP:
Tipus
Obres
Serveis
Subministraments
Subscripció a revistes i a altres
publicacions

Import
menys de 50.000 euros, IVA exclòs
menys de 18.000 euros, IVA exclòs
menys de 18.000 euros, IVA exclòs
menys de 200.000 euros, IVA exclòs

Tramitació:
Els diferents centres de cost de la Universitat poden tramitar directament i en la seva
totalitat els contractes menors, atesos els següents requisits quant a l’import de la
despesa i a la selecció del contractista:
•

El contracte menor requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació de la
factura corresponent. Tot i que, si l’import de la despesa supera la quantitat de
5.000 euros, IVA exclòs, es requeriran tres ofertes o certificat d’exclusivitat o
informe que justifiqui les raons tècniques per les quals la prestació només es pot
encarregar a únic empresari.

Documentació i procediment del contracte menor:
Documentació necessària que s’ha d’adjuntar als expedients:
a) En els casos de despeses d’import inferior o igual a 5.000 euros (IVA exclòs). S’ha
de tramitar el document comptable ADOP directament amb la factura; a la descripció
del document s’ha d’informar de la relació de la despesa amb els fins institucionals.
Quan es tracti d’una despesa subvencionada (projecte o conveni), la informació de la
justificació de la necessitat de la despesa es pot substituir pel pressupost presentat a la
sol·licitud de la subvenció.

b) En els casos de despeses superiors a 5.000 i fins a 50.000 euros (IVA exclòs) per a
obres i instal·lacions i fins a 18.000 euros (IVA exclòs) per a subministraments i
serveis, a l’expedient hi ha de constar la documentació següent:
La sol·licitud d’inici de l’expedient de contracte menor (s’adjunta model
SIECM, annex 4).
Proposta de despesa: document comptable A. En aquest document
comptable s’ha d’informar de forma raonada sobre la justificació de la
necessitat de la despesa en relació amb el compliment dels fins
institucionals (art. 22 i 93.1 de la LCSP). Quan es tracti d’una despesa
subvencionada (projecte o conveni), aquesta informació es podrà substituir
pel pressupost presentat a la sol·licitud de la subvenció.
Com a mínim tres ofertes o una sola oferta, si per raons tècniques o
artístiques o per motius relacionats amb la protecció de drets d’exclusivitat,
el contracte només es pot encomanar a un empresari determinat. En aquest
cas, l’empresari haurà de justificar mitjançant certificat la seva
consideració de proveïdor o gestor exclusiu. Els proveïdors han d’estar
perfectament identificats als pressuposts amb NIF i raó social.

Procediment per a l’aprovació i per a la tramitació de les despeses dels contractes
menors de l’apartat 2.1.b):
a)

El proponent responsable de la despesa (degà, director de centre, departament,
servei o IP responsable de la partida) ha d’enviar, a través dels serveis
administratius, al Servei de Control i Comptabilitat la documentació que es
detalla a l’apartat 2.1.b).
El Servei de Control i Comptabilitat donarà un número d’expedient de despesa
menor, comprovarà que conté tota la documentació i el tramitarà per a la seva
aprovació.
En el cas de despeses a càrrec de projectes de recerca i altres subvencions i per
tal d’assegurar la correcta execució d’aquestes, es recorda als proponents
responsables de les despeses que les factures han de tenir, com a màxim, la data
límit d’execució de l’acció subvencionada. El responsable de qualsevol
subvenció s’ha de posar en contacte amb els seus serveis administratius per
tramitar totes les autoritzacions de despesa amb el temps suficient perquè el béns
s’entreguin o els serveis es prestin dins el termini d’execució.
El termini des de l’arribada de la documentació al Servei de Control de
Comptabilitat per a l’aprovació d’una despesa fins que es fa la comanda al
proveïdor és, com a mínim, de 5 dies hàbils (sense tenir en compte els
dissabtes).

b) Una vegada aprovada la despesa de l’expedient menor d’acord amb el
procediment previst a l’article 7.a) de les Normes d’execució del pressupost, el
Servei de Control i Comptabilitat farà la comanda oficial al proveïdor i enviarà
una notificació a través de correu electrònic als serveis administratius i al
proponent responsable de la despesa.
c)

Una vegada subministrat el bé o prestat el servei, els serveis administratius
rebran la factura del proveïdor, registraran la factura al programa de gestió de
comptabilitat CTB, comprovaran que la factura és correcta, que la data és
posterior a la comanda i, en el cas de despeses a càrrec de subvencions, que la
data de la factura està dins el termini d’execució del projecte. Si la factura no és
correcta, es posaran en contacte amb el proveïdor perquè la rectifiqui i faran

constar una incidència a l’apartat d’observacions del registre de factures a CTB
indicant el motiu pel qual sol·liciten la rectificació de la factura al proveïdor. En
un termini màxim de 15 dies hàbils (sense tenir en compte els dissabtes) des de
la recepció de la factura, faran el reconeixement de l’obligació (document
comptable O/OP) i l’enviaran al Servei de Control i Comptabilitat una vegada
firmat pel responsable de la despesa a l’apartat «Conforme factura i rebut de
conformitat» i amb el vistiplau del director del departament si el bé és
inventariable.
d) En el cas de despeses a càrrec de projectes de recerca i altres subvencions, i per
tal d’assegurar la correcta justificació d’aquestes, es recorda als proponents
responsables de subvencions que perquè les factures s’incloguin a la justificació,
han d’estar pagades. El responsable de qualsevol subvenció s’ha de posar en
contacte amb els seus serveis administratius per tramitar tots els reconeixements
d’obligacions amb el temps suficient perquè les factures es paguin dins el
termini de justificació. El termini des de l’arribada del reconeixement
d’obligacions al Servei de Control de Comptabilitat i el seu pagament és, com a
mínim, de 15 dies hàbils (sense tenir en compte els dissabtes).

Durada del contracte menor
Aquests contractes tindran una durada màxima d’un any, i no podran ser
prorrogats, ni objecte de revisió de preus.
Modalitats per formalitzar la despesa d’un contracte menor:
Els contractes menors es podran tramitar de les següents maneres:
1. Si no es coneix amb seguretat que la necessitat de contractar la prestació es
prolongarà en el temps:
El contracte menor es podrà tornar a formalitzar només si per causes justificades ha
sobrevingut novament la necessitat.
Ara bé, el contracte no es podrà prorrogar per imperatiu del TRLCSP, sinó que
s’haurà de tornar a formalitzar amb els requeriments establerts per a cada cas.
Aquest procediment només es podrà emprar justificadament i durant, com a màxim,
un any. A partir d’aquest moment, si la necessitat es torna a manifestar el contracte
es formalitzarà mitjançant procediment negociat sense publicitat o procediment
obert, segons correspongui en funció de la quantia.
Per al contracte menor no serà necessari formalitzar contracte administratiu, excepte
en els casos en els quals existeixi interès per part de la UIB. A aquests efectes, la
factura i els documents comptables de la formalització de la despesa, així com els
informes dels proponents, si escau, equivaldran al document contractual.
2. Si es coneix la necessitat de contractar la prestació durant més d’un any:
Per tal de tenir una major cobertura temporal i amb independència de la quantia
establerta per poder contractar a través de contracte menor, s’haurà de
tramitar la despesa per procediment negociat sense publicitat o procediment
obert, segons correspongui en funció de la quantia. En aquest cas, a més, serà
requisit per tramitar el contracte, l’aprovació de les anualitats per a les quals s’ha de
comprometre la despesa.

És a dir, una despesa inferior a 18.000 euros, IVA exclòs, en el supòsit de serveis o
subministraments, i inferior a 50.000 euros, IVA exclòs, en obres, es pot tramitar a
través de contracte menor, quan no es pot preveure la continuïtat del contracte, amb
les limitacions indicades anteriorment, o de procediment negociat sense publicitat
quan es preveu que el contracte tindrà una durada superior a un any. Si aquest és el
procediment que la UIB ha decidit emprar, podrà, en aquest cas, prorrogar el
contracte d’acord amb els terminis establerts al TRLCSP.
•
•
•
•
•

Annex 1: Principals continguts del TRLCSP.
Annex 2: Model de Plec de prescripcions tècniques.
Annex 3: Quadre de quanties.
Annex 4: Sol·licitud d’inici d’expedient de contracte menor.
Annex 5: Mesures en relació amb els treballadors de les empreses de serveis
contractades per la Universitat de les Illes Balears, d’acord amb la Disposició
addicional primera del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Aquesta instrucció substitueix la instrucció de la Gerència SCC02, de 5 de desembre de
2011, sobre nou procés per a la tramitació de contractes menors d’obres,
subministraments i serveis.
Per a qualsevol aclariment i/o suggeriment sobre aquest nou procés de tramitació de la
contractació administrativa, us podeu adreçar a Pilar Maldonado (ext. 30 96) o Miquela
Juan (ext. 28 57).

Palma, 12 de desembre de 2012
La Gerent,

Begoña Morey

ANNEX 1
PRINCIPALS CONTINGUTS DEL TRLCSP
El 16 de desembre 2011 va entrar en vigor el Reial decret 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprovava el text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant,
TRLCSP). Les principals novetats del TRLCSP fan referència principalment a la
millora en els processos de contractació de participació publicoprivada, i a les
adaptacions a nova normativa lligada a l'economia sostenible.
El TRLCSP estableix tres nivells de regulació, mitjançant una estructura de «cercles
concèntrics», segons la seva major o menor vinculació a la llei.
Adm.
pública
Poder
adjudicador
Resta
d’entitats
del sector
públic

Al centre d'aquests cercles s’hi situen les administracions públiques, que queden
sotmeses a la Llei en tota la seva extensió, inclosa l'execució del contracte (la fase de
compliment per les parts, un cop seleccionat el contractista) .
En un segon nivell s’hi col·loquen els poders adjudicadors (entitats amb personalitat
jurídica pròpia que satisfan necessitats d'interès general que no siguin de caràcter
mercantil o industrial i subjectes al control o finançament d'un altre poder adjudicador).
Aquestes entitats s’han de subjectar al TRLCSP per adjudicar els contractes subjectes a
regulació harmonitzada (SARA), que són aquells l'import dels quals supera determinats
llindars. També hauran de subjectar-se a aquest règim els contractes subvencionats amb
fons públics per determinats imports fixats a la llei. Per a la resta de contractes, els

poders adjudicadors aprovaran unes instruccions de contractació, basades en els
principis de contractació (publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat,
igualtat i no discriminació).
Finalment, en el tercer nivell, es troben la resta d'entitats del sector públic: societats
mercantils públiques, fundacions públiques, agències estatals, consorcis, mutualitats,
etc. Aquestes, hauran també d’aprovar instruccions que regulin els procediments de
contractació que duguin a terme respectant els principis bàsics de la contractació
pública.
Procediments d'adjudicació
El TRLCSP regula els procediments d'adjudicació del contracte, incidint en la necessitat
de donar major difusió i publicitat a aquells en què l'import supera els llindars fixats a la
Directiva 18/2004 i que poden resultar interessants per als licitadors d'altres Estats
integrants de l'espai econòmic europeu. A aquests efectes, l'òrgan de contractació ha de
publicar a la seva web les licitacions en el seu perfil de contractant.
El TRLCSP promou l'ús de les noves tecnologies en la contractació pública. El perfil de
contractant n’és un exemple, així com també la regulació de la subhasta electrònica, la
Plataforma de contractació de l'Estat o la possibilitat de presentar la documentació
del procediment a través de mitjans electrònics.
Els procediments ordinaris de la contractació administrativa són els següents:
• Procediment obert: Al procediment obert s’hi poden presentar els licitadors
que compleixin els requisits establerts als plecs de condicions.
• Procediment restringit: Al procediment restringit, els licitadors interessats
han de sol·licitar ser-hi convidats i l'òrgan de contractació, atesa la seva
solvència, selecciona aquells que siguin aptes per presentar proposicions.
• Procediment negociat: Aquest procediment permet que el licitador i l'òrgan de
contractació negociïn els termes del contracte que el plec estableix. Aquest
procediment només es pot emprar quan es donin les circumstàncies taxades
expressament a la llei.
• Diàleg competitiu: Procediment que articula un diàleg entre l'òrgan de
contractació i els licitadors prèviament seleccionats (com en el procediment
restringit) per determinar els mitjans tècnics, o la cobertura jurídica o financera
d'un projecte. Aquest serà el procediment utilitzat sempre que es licitin
contractes de col·laboració publicoprivada.
El contracte de col·laboració publicoprivada és una de les importants novetats
introduïdes per la LCSP (i que es manté al TRLCSP), que el defineix com a contracte
típic, si bé remet el seu règim jurídic al d'un altre contracte típic (obres, gestió de serveis
públics, concessió d'obra pública, subministrament o serveis) la finalitat del qual es
correspongui amb la prestació principal.

Adjudicació dels contractes
El TRLCSP estableix, com a requisit previ a l'aprovació de l'expedient de contractació i
la corresponent aprovació del compromís de despesa, la necessitat de redacció dels
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, que són
la «llei del contracte» i que regiran tant la licitació com l'adjudicació i, en els contractes
administratius, també l'execució d'aquests.

Els plecs han d'establir un marc de competència en igualtat per a tots els licitadors,
determinant uns criteris de selecció dels candidats fonamentats al màxim en fórmules o
mètodes de valoració objectius. El TRLCSP exigeix que, quan la valoració del contracte
no es pugui efectuar majoritàriament (més d'un 50% de la puntuació establerta per a la
valoració de les ofertes) a través de criteris avaluables objectivament, es nomeni un
comitè d'experts independent de l'òrgan proponent perquè avaluï les ofertes dels
licitadors.
Un cop avaluades les ofertes, el contracte s'adjudicarà a aquell licitador que hagi
presentat l’oferta que resulti econòmicament més avantatjosa (atesos els criteris
avaluats). De l'adjudicació se n’ha d'informar tots els licitadors, a fi que puguin, si ho
consideren oportú, interposar el recurs especial de contractació (una de les novetats
recollides al TRLCSP), principal motiu pel qual, en l'actualitat, el contracte ja no es
perfecciona mitjançant l'adjudicació, sinó amb la formalització del contracte. Aquesta
formalització només pot tenir lloc una vegada que l'adjudicatari ha acreditat estar al
corrent de pagament de tributs i obligacions a la Seguretat Social i ha aportat la garantia
definitiva establerta al Plec de clàusules administratives particulars.
Execució i modificació del contracte
Formalitzat el contracte, s'ha d'executar d'acord amb el que disposen els plecs i el
mateix contracte. En el cas dels contractes administratius, el TRLCSP regula els efectes
i l’extinció dels contractes, i és especialment important la regulació introduïda a la llei
en relació amb la possibilitat de modificar els contractes.
El nou règim de modificació dels contractes (art. 105 i seg.) s'entén també que s’ha
d’aplicar als contractes privats (per disposició expressa de l'article 20 del TRLCSP), i
no només als administratius. En conseqüència, qualsevol contracte licitat per una entitat
del sector públic tindrà limitada la seva modificació sempre que no s'hagi previst
expressament als plecs o a l'anunci de la licitació o que es trobi en alguna de les causes
taxades al mateix TRLCSP (generalment circumstàncies sobrevingudes independents de
la voluntat de l'òrgan de contractació i del contractista). En cas contrari, s'ha de resoldre
el contracte adjudicat i licitar de nou. Tot i això, les modificacions que s'hagin previst
als plecs no poden estar destinades a addicionar prestacions complementàries a les
contractades, o ampliar l'objecte del contracte a finalitats noves o incorporar prestacions
susceptibles de prestació independent. I en qualsevol cas, cap modificació, prevista o
no, no pot alterar les condicions essencials del contracte.
Nou recurs especial de contractació
Finalment, cal esmentar una de les importants novetats en la contractació pública
espanyola: la creació del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, el
qual té com a missió la resolució del recurs especial de revisió de decisions en matèria
de contractació (art. 40 i seg. TRLCSP).
El recurs especial es pot interposar contra els actes rellevants del procediment de
contractació (anunci, plecs i documents contractuals, acords d'adjudicació i actes de
tràmit que predeterminin el resultat de la licitació) sempre que es tracti de contractes
licitats per administracions públiques o poders adjudicadors subjectes a regulació
harmonitzada i assimilats (serveis de les categories 17 a 27 de l'annex II del TRLCSP,
gestió de serveis públics amb despeses de primer establiment superiors a 500.000 euros
i els contractes subvencionats SARA).
Per preservar l'objecte del recurs, es preveu la sol·licitud i adopció de mesures cautelars,
així com la suspensió automàtica de la tramitació de l'expedient de contractació si l'acte
contra el qual s’ha recorregut és el d'adjudicació (per això aquest acte ja no produeix la
perfecció del contracte).

ANNEX 2
MODEL TIPUS DE PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Centre:
Edifici:
Departament / Servei / Oficina de gestió:
Programa d’investigació:
Referència projecte:
Finançament:
Europeu
Estatal
Obra
Servei
Subministrament

Autonòmic
Altres
Denominació:
Denominació:
Denominació:

Ubicació:
Per realitzar a:
Ubicació:

o Objecte i justificació (descripció de l’objecte del contracte i justificació de la
necessitat i utilitat de la despesa):
o Característiques (descripció detallada de les prestacions de l’objecte del
contracte i de les seves característiques tècniques, mides, qualitats constructives,
funcionals i, si escau, estètiques i de disseny):
o Termini màxim d’execució o lliurament:
o Termini mínim de garantia:
o Manteniment (si escau):
o Altres:
o Si és necessari, s’hi poden adjuntar:
• Plànols en paper o suport informàtic i altre tipus de documentació
complementària.
Universitat de les Illes Balears
Palma,

de

de

ANNEX 3
Quadre de quanties,* mitjans d’informació d’anunci de licitació i terminis de presentació d’ofertes

TIPUS

Contracte menor
(art. 138.3)

Procediment negociat sense
publicitat per raó de la quantia
o per causes recollides als
articles 169 a 178 que
determinen l’adjudicació a un
únic contractista

Procediment negociat amb
publicitat

Anunci obligatori
Perfil de contractant
Perfil de contractant
Anunci facultatiu
BOIB/BOE/DOUE

OBRES

SERVEIS

SUBMINISTRAMENTS

-50.000 €
(-60.500 €)

-18.0000 €
(-21.780 €)

-18.0000 €
(-21.780 €)

+50.000 € fins a 200.000 €
(+60.500 € fins a 242.000 €)

+18.0000 € fins a 60.000 €
(+21.780 € fins a 72.600 €)

+18.0000 € fins a 60.000 €
(+21.780 € fins a 72.600 €)

Procediment obert/restringit o diàleg
competitiu

Adjudicació a l’oferta econòmicament més
avantatjosa
Adjudicació al preu més baix
Anunci obligatori:
Perfil de contractant i BOIB
Anunci facultatiu:
BOE/DOUE

+200.000 € fins a 1.000.000
(242.000 € fins a 1.210.000)

+1.000.000 € fins a 5.000.000 €
(1.210.000 € fins a 6.050.000 €)

+60.000 € fins a 100.000
(+72.600 € fins a 121.000 €)

+100.000 € (+121.000 €)
fins a 130.000 € (ad. general)
(157.300 € ad. general)
fins a 200.000 € (resta)
(242.000 € resta)

+60.000 € fins a 100.000
(+72.600 € fins a 121.000 €)

+100.000 € (+121.000 €)
fins a 130.000 € (ad. general)
(157.300 € ad. general)
fins a 200.000 € (resta)
(242.000 € resta)

Regulació harmonitzada

TIPUS

OBRES

Termini de presentació
d’ofertes
(art. 159 TRLCSP)

Anunci obligatori:
Perfil de contractant
BOE i DOUE
(art. 142 TRLCSP)
Quanties: ordre EHA/3479/2011, de 19 de
desembre
A partir de 5.000.000 €
(6.050.000 €)

o Anunci previ:
Mínim: 36 dies.
o

SERVEIS

SUBMINISTRAMENTS

Categories 1 a 16 de l’annex II de la LCSP:
o 130.000 € (ad. general)
(157.300 € ad. general)
o 200.000 € (resta)
(242.000 € resta)

o 130.000 € (ad. general)
(157.300 € ad. general)
o 200.000 € (resta)
(242.000 € resta)

Sense anunci previ:
Mínim: 52 dies.

o Aquest termini es pot reduir en 5 dies
quan s’ofereixi accés per mitjans
electrònics als plecs i a la documentació
complementària.
o Els terminis es reduiran en 7 dies quan
els anuncis es preparin i s’enviïn per
mitjans electrònics o telemàtics. Aquesta
reducció pot sumar-se, si escau, a la de 5
dies prevista a l’apartat anterior.

Terminis mínims de presentació d’ofertes en els casos de procediments de contractació amb publicitat
TIPUS

Terminis

OBRES

26 dies

SERVEIS

15 dies

SUBMINISTRAMENTS

15 dies

UIB

Universitat de les
Illes Balears

ANNEX 4
Núm. d'expedient
Núm. A

SOL·LICITUD D'INICI D'EXPEDIENT DE CONTRACTE MENOR
DADES DEL / DE LA SOL·LICITANT
Nom i cognoms
Telèfon

E-mail

Centre

DADES DEL / DE LA RESPONSABLE DE L'ANALÍTICA DE COST (si no correspon amb el/la sol·licitant)
Nom i cognoms
Telèfon

E-mail

SOL·LICITA LA TRAMITACIÓ DE LA COMPRA/PRESTACIÓ DEL SERVEI DE

OBJECTE:

Per la qual cosa tramet adjunta la documentació següent:
Justificació de la necessitat de la compra (93.1 LCSP)1
Document comptable de proposta de despesa (document A)
3 pressuposts
Oferta
1
2

Proveïdor

Import € (IVA exclòs)

Marcau l'oferta que proposau

3

Si l'oferta proposada no és la més econòmica, indicau els motius de la proposta:

1 pressupost i certificat d'exclusivitat en l'àmbit europeu
Palma,
Firma,

Firma,

Nom i cognoms

Vist i plau

1 A la descripció del document comptable "A", indicau la finalitat institucional. Per a despeses subvencionades, es pot adjuntar el pressupost presentat a la
sol·licitud de la subvenció.

ANNEX 5
Mesures en relació amb els treballadors de les empreses de serveis contractades
per l’Administració

La disposició addicional primera del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat,
estableix el següent:
«Els ens, organismes i entitats que formen part del sector públic d’acord amb
l’article 3.1 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, han de dictar en els seus àmbits
respectius de competències les instruccions pertinents per a l’execució correcta dels
serveis externs que hagin contractat, de manera que quedi clarificada la relació entre
els gestors de l’Administració i el personal de l’empresa contractada, i evitar, en tot
cas, actes que es puguin considerar determinants per al reconeixement d’una relació
laboral, sense perjudici de les facultats que la legislació de contractes del sector
públic reconeix a l’òrgan de contractació quant a l’execució dels contractes».
La Universitat de les Illes Balears preveu als plecs de clàusules administratives
particulars per a la contractació de serveis la relació que tindrà amb el personal de les
empreses contractades amb els termes següents:
«L'empresari restarà obligat, respecte al personal que contracti per a la prestació del
servei objecte d'aquest contracte, al compliment de les disposicions vigents en
matèria de legislació laboral, social i de prevenció de riscs laborals, com també de les
que es promulguin durant l'execució del contracte».
«El treball es realitzarà amb el personal adequadament qualificat. Aniran a càrrec de
l’adjudicatari les obligacions laborals que determini la legislació vigent en cada
moment en matèria de salaris, Seguretat Social, accidents de treball, mutualisme
laboral, formació, seguretat i higiene, d’acord amb el que estableix la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals. L’incompliment d’aquestes
obligacions facultarà la Universitat per resoldre el contracte».
«Si l'adjudicatari substitueix en el servei un altre contractista, s'obliga, respecte del
personal d'aquest, a les disposicions vigents en matèria laboral. Són aplicables
subsidiàriament les previsions de l’article 44 de l’Estatut dels treballadors. La
Universitat no es farà càrrec, en cap moment, del personal de l'empresa amb la qual
ha acabat la relació contractual.
»Quan finalitzi el contracte, no podrà produir-se en cap cas la consolidació de les
persones que hagin realitzat els treballs objecte del contracte com a personal de la
Universitat».
Per la qual cosa, i en compliment del que estableix la disposició addicional primera del Reial
decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat, les instruccions dictades pels òrgans de la Universitat, en relació
amb el servei contractat, es dirigeixen, exclusivament, al representant de l’empresa que
aquesta designi a l’efecte, i és aquest el responsable del seu compliment.

Universitat de les
Illes Balears

UIB

INSTRUCCIÓ DE LA GERÈNCIA SCC01/2013
Instrucció
número
Data
Servei
Àrea
Objecte
Destinatari/s

SCC01/2013
2 de desembre de 2013
Servei de Control i Comptabilitat
Comptabilitat de despeses
Tractament no pressupostari de l’IVA en els programes de
recerca, desenvolupament i transferència (541A) i d’Edicions UIB
Caps de serveis, directors de serveis i administradors de centre

I Introducció
La Universitat de les Illes Balears recupera el 100% de l’IVA suportat en el programa
de recerca, desenvolupament i transferència (541A) i d’Edicions UIB.
A fi que l’IVA que es recupera de la Hisenda Pública no es comptabilitzi com major
despesa, aquest ha de tenir un tractament no pressupostari i, per tant, només s’ha de
carregar al pressupost l’import de la base de la factura, mentre que l’import de l’IVA
s’ha de comptabilitzar a la partida no pressupostària MA87.
Com a conseqüència d’aquest tractament es produeixen els següents efectes a la
comptabilitat:
1. Al programa CTB, quan comptabilitzeu una factura de material inventariable o
fungible a una analítica corresponent al programa 541A i a l’analítica 050301, heu de
fer el següent:
En el cas de despeses fins a 5.000 euros (ADOP/ADO) :
•

S’ha de registrar la factura.

• Quan fem els actes administratius de despesa, l’import de l’acte ha de coincidir amb
l’import de la base de la factura.
• A l’apartat de les línies s’ha de posar l’import de la base de la factura, i en el
moment que el programa aplica l’acte, automàticament fa una imputació no
pressupostària de l’import de l’IVA; l’acte definitiu resulta per l’import que s’ha de
pagar al proveïdor.
En el cas de despeses superiors a 5.000 euros (fases A, D, AD, OP, O):
• En el document de proposta de despesa (A, AD), per poder fer la comanda al
proveïdor per l’import total del pressupost que ens ha presentat, dins l’apartat de dades
generals, el programa ens donarà la possibilitat d’informar sobre el tipus i l’import de
l’IVA, de tal manera que quan apliquem el document la comanda sigui per l’import total
del bé.
•

La fase OP/O funcionarà igual que l’ADOP.
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2. Atès que el programa CTB és multipartida, i que ara tenim partides amb distint
tractament, no es pot comptabilitzar una factura per dues o més partides que
tinguin tractament d’IVA diferent.
3. No es poden fer càrrecs intercentres entre analítiques amb diferent tractament
d’IVA.
4. En el cas d’adquisicions de material inventariable l’import que es comptabilitzarà
com a valor del bé a efectes de l’inventari ha de coincidir amb l’import
pressupostari de la despesa. Per tant, no ha de formar part del valor del bé l’IVA que
es recupera de la Hisenda Pública.
5. Pel que fa a les operacions interiors, us recordam que per poder recuperar l’IVA de
la Hisenda Pública és imprescindible disposar de la factura amb tots els requisits
formals que la normativa de l’IVA exigeix i recollits a l’article 13 de les normes
d’execució pressupostària de la UIB per a l’exercici 2014.
6. Quant a les adquisicions intracomunitàries, no heu de fer el càrrec de l’IVA
intracomunitari. La comptabilització d’aquest el farà directament el Servei de Control
i Comptabilitat. Us recordam que per poder recuperar l’IVA d’adquisicions
intracomunitàries, que la UIB està obligada a autotransferir-se, a la factura del
proveïdor hi ha de figurar el seu VAT i s’ha de comunicar el nostre (ESQ0718001A).
7. Pel que fa a l’IVA de les importacions, l’IVA es liquida a la duana. Per poder
recuperar l’IVA és necessari complir amb els requisits tècnics i documentals establerts
pel Ministeri d’Hisenda a l’Ordre 3578/2003 en la comptabilització de les importacions.
La justificació del pagament a la Hisenda Pública (document 031) dels imposts
meritats amb motiu de la importació és el requisit indispensable perquè l’IVA tingui
el caràcter de deduïble.
Per aquest motiu, us recordam el procediment que s’ha de seguir:
1. Amb l’adquisició d’un material a un tercer país (és a dir, qualsevol que no sigui
de la Unió Europea), la Universitat assumeix el compromís de pagar, per una
part, la factura amb el cost del material/bé en qüestió al proveïdor estranger (la
factura va sense IVA), i per altra part, la liquidació dels imports meritats amb
motiu de la importació que es paga a l’Administració Tributària.
2. Habitualment el bé objecte de la importació el despatxa en duana una empresa
externa a la UIB, especialitzada en aquest tipus de tràmits, a la qual encomanam
aquesta tasca.
Posteriorment entrega el bé a la Universitat i exigeix el pagament de les
despeses de transport o d’administració i l’IVA de la importació. L’habilitat
pagador del centre paga la liquidació que l’empresa li presenta (DUA). En
aquest moment s’ha d’exigir a l’empresa que, al més prest possible, presenti a la
UIB el document 031 original, justificant l’ingrés a l’Administració Tributària.
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Com a conseqüència d’aquest procediment es produeixen els efectes següents a la
comptabilitat:
Atès que en el moment de fer una comanda d’aquest tipus ja podeu calcular
aproximadament l’import total de la despesa, heu de fer un document comptable
d’aprovació de despesa (document A) sense especificar el tercer, per l’import total de
l’adquisició.
Es tramita la comanda al proveïdor per l’import del bé sense IVA.
Quan ens arriba el material (amb el qual normalment ens envien la factura original) i la
liquidació de l’IVA en duana, s’han de tramitar els documents següents:
-

Reconeixement de l’obligació i ordre de pagament (document OP) a favor del
proveïdor.

-

Reconeixement de l’obligació i ordre de pagament (document OP) a favor de
l’empresa que en ha despatxat el bé en duanes. S’ha de posar ben clar a la
descripció la informació següent: “Despeses d’administració i d’imposts en
duanes segons DUA de referència xxxxxxxxxx del material adquirit i
comptabilitzat amb l’acte O/OP/ADOP núm xxx” “S’haurà de fer el
document comptable imputant aquest IVA com a despesa pressupostària. Quan
la UIB rebi el model 031 podrà recuperar d’Hisenda aquest IVA i es retornarà
aquest import a l’analítica de despesa.

-

Per fer aquest document comptable, al registre de la factura hi ha d’haver una
part exempta, i per altra part les despeses del transport o d’administraci, de les
quals hem d’especificar l’IVA.

Quan el document 031 arribi al Servei de Control i Comptabilitat, es comprovarà si
l’IVA és deduïble i en aquest cas es procedirà a reintegrar amb un ADOP/ l’import de
l’IVA que ens hem deduït.
Per a qualsevol dubte o aclariment podeu telefonar a Pilar Blanco (ext. 29 22) i/o
Matilde López (ext. 34 19).
Palma, 2 de desembre de 2013
La Gerent,

Antònia Fullana
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A tots els responsables del tràmit de documents comptables.
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INSTRUCCIÓ DE LA GERÈNCIA SCC 02/2013
PROCEDIMENT PER A LA DECLARACIÓ D’OPERACIONS
INTRACOMUNITÀRIES / TERCERS PAÏSOS

Amb la finalitat de poder disposar de les dades necessàries per determinar l’import a
declarar trimestralment al model 349 i a l’INTRASTAT, adjunt us tramet el model de
declaració d’operacions, que ha d’emplenar el titular del centre de despesa i enviar-se
juntament amb el document comptable de reconeixement de l’obligació al Servei de
Control i Comptabilitat d’aquesta universitat.
Aquest imprès és per determinar si l’objecte de l’operació és la prestació d’un servei o
l’adquisició d’un bé i, en aquest cas, quin és el tipus de bé. Aquesta diferenciació és
bàsica per determinar si és procedent la declaració de l’INTRASTAT, i en cas que ho
sigui, quin import d’IVA s’ha de declarar.
Al mateix temps us adjuntam la fitxa DROI.01, on s’explica el procediment per a la
tramitació.
Palma, 2 de desembre de 2013
La Gerent,

Antònia Fullana

A tots els responsables del tràmit de documents comptables.
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DECLARACIÓ D’OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES /
TERCERS PAÏSOS
Per tal de procedir a la determinació de l’IVA aplicable a la factura de la qual es
reconeix l’obligació a l’acte__________________, us inform del següent:
L’objecte de la factura es correspon amb:

A. Un servei prestat pel creditor.
Especificau el servei prestat segons factura

B. L’adquisició d’un bé. Breu descripció

Llibres, diaris o revistes (4%).
NOTA: Les revistes i els diaris subministrats en format electrònic es consideren un servei.
En el cas de llibres, tant en format paper com electrònic, sempre es tracta de l’adquisició d’un bé.

Medicaments d’ús humà, substàncies medicinals o productes utilitzats per a la
seva obtenció (4%).
Substàncies o productes susceptibles de ser utilitzats per a la nutrició
humana o animal o productes utilitzats per a la seva obtenció (7%).
Béns que poden ser utilitzats en activitats agrícoles, forestals o de ramaderia
(7%).
Medicaments d’ús animal, substàncies medicinals o productes utilitzats per a la
seva obtenció (7%).
Flors o plantes vives de caràcter ornamental (7%).
Altres (16%).
Palma, ___________________________________

El/la responsable de la despesa,

Nom:_______________________
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PER QUÈ AQUEST IMPRÈS
Determinar l’import que s’ha de declarar trimestralment al model 349 i a
l’INTRASTAT

QUINA INFORMACIÓ NECESSITAM?

1-Identificar si el proveïdor pertany a la
Unió Europea. Com? Amb el VAT que
figura a la factura

PAÍS

2- És una
adquisició de
béns?

CODI PAÍS
(figura al VAT)

ALEMANYA
ÀUSTRIA
BÈLGICA
DINAMARCA
ESLOVÈNIA
ESTÒNIA
FINLÀNDIA
FRANÇA
GRÈCIA
GRAN BRETANYA
HOLANDA
HONGRIA
ITÀLIA
IRLANDA
LETÒNIA
LITUÀNIA
LUXEMBURG
MALTA
POLÒNIA
PORTUGAL
REPÚBLICA TXECA
REPÚBLICA ESLOVACA
SUÈCIA
XIPRE

DE
AT
BE
DK
SI
EE
FI
FR
EL
GB
NL
HU
IT
IE
LV
LT
LU
MT
PL
PT
CZ
SK
SE
CY

Anotau el
tipus de bé

3- És una
prestació de
serveis?

Anotau el
concepte de la
factura

QUI SIGNA L’IMPRÈS?
El titular del centre de despesa
QUÈ HE DE FER AMB L’IMPRÈS SIGNAT?
Adjuntar-lo al document comptable (ADOP, O, OP) que s’envia als serveis centrals de
comptabilitat.
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INSTRUCCIÓDE LA GERiINCIA SCCO3/2013
Instrucció

scc03/20r3

número
Data
Servei
Area
Obiecte
Destinatari/s

2 de desembrede 2013
Servei de Control i Comptabilitat
Comntabilitat de desneses
Procediment i control del reeistre de factures
Caps de serveis,directors de serveisi administradors de centre

Atesa la importhncia del manteniment del registre de factures, us adjuntam la fitxa
RF.O1on s'explica:
l.- El contingutnecessarid'una factura
2.- Com s'han de registrarles facturesal programade comptabilitat
3.- El mantenimentdel registre de les factures
Per a qualsevol aclarimento propostade millora d'aquestprocés,us podeu adregara
Pilar Blanco (ext. 2922) o Matilde López (ext. 3419) del Servei de Control i
Comptabilitat.
Palma,2 de desembrede 2013

La Gerent,

Antónia Fullana

A tots els responsables
del trámit de documentscomptables.
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PER QUE EL REGISTREDE FACTI]RES?
Determinarl'import a declararanuahnent
al model347(VOLUM ANUAL D'OPERACIONS)
Liquidacióde I'IVA
Conciliacióambproveidors
Dotacióde deuteals comptesanuals

a
a
a
a

QUINA INFORMACIO NECESSITAM?
Comprovar que hem rebut una factura. Com? Mirant que hi constenels requisits legals següents:
1. Dades fiscals del proveidor
¡
NIF
¡
Raó social
o Adregacompleta

I

+
SÍ

NO

2. Dadesfiscalsdel receptor
o Raósocial:UIB
¡ Adrega:Cra.de Valldemossa,
km
Palma(IllesBalears)
7,5,07122
o NIF dela UIB: Q07l800lA
el
intracomunitaries
Pera operacions
VAT, queés:ESQ071800lA

I
ü
sÍ

NO

3. Toteslesdadessegüents:
o Núm. fra.
o Datafra.
¡ Descripciódel bé o servei
o Baseimposable
o Tipusd'IVA
r QuotaIVA
o Total fra.
o L'IBAN

NO

4. En casde facturesde profesionals:
A més dels altres punts, hi ha de
const¿rla retencióa comptede I'IRPF.

ll

sÍ

No

I
Enviar-laal Serveide
Controli
Comptabilitat(SCC)

TORNAR AL
PROVEiDOR
PER A LA SEVA
RECTIFICACIÓ

Altres requisits que demanala UIB: referénciadel departament,servei, área administrativa, professor,
etc. que ha fet la comanda.
PÁG. I RF
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EL REGISTRE

o

QUAN?
IMMEDIATAMENT

¡

OUAN ES REP I LTNA VEGADA COMPROVAT EL PAS ANTERIOR

COM?

Programade
comptabilitat

(crB)

Despeses
Documents
Documents
rebuts

ESCRIVIU EL NÚMERO DE
LA FACTURA IGUAL QUE
ESTA ESCRIT, SENSE punts.
guions. barres. etc. o esnais en
blanc.
Exemple: FacturaV- 00000062
al registreserá:V00000062.
Per qué? El camp s'ha definit
per
alfanuméric
evitar
duplicar el registre.

Si CTB advefteix que la
facotraja existeix

Telefonau al Servei de
Control i
Comptabilitat(SCC)

El programa (CTB) dóna un número de registre
UNIC PER A TOTA LA UIB que heu
d'escriure alapart superior dreta de la factura
amb la indicació"Núm. de registre
"

PÁG.2 RF

Si la factura té més de 15 dígits,
s'hi han de posar tots els que hi
cápiguen comengant per la
dreta.

Universitatde les
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MANTENIMENT DEL REGISTRE

Demana¡I'abonamental proveidor

Registrar I'abonament

La factura i I'abonament
són del mateix import?

Facturai abonament
sóndel mateixany?

Donarde baixala facturai I'abonament
indicantel motiu de baixaalsdosregistres:
A I'abonament:
"Aquestabonament
s'anul'laambla factura
núm._, ambnúmerode registre_"
A la factura:
"Aquestafacturas'anul'laambI'abonament
núm._, ambnúmerode registre_"

Fer documentcomptable
per import
de cancel.lació
0 euros

Tramitar la factura
i I'abonament
conjuntament fent
un ADOP
o
Fer un ADOP amb
la factura i un
ADOP/ amb
I'abonamenti
tramitar-los
ambdós al SCC

COMPROVACIONSA FER DEL REGISTRE
Trimestralment amb el llistat del módul

Llistat situació facúuresproveidors
Comprovau les situacionsde les factures:
¡
Pagada
o En trámit (fet el reconeixementde I'obligació)
o Registrada
o Baixa

PÁG.3 RF
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INSTRUCCIÓ DE GERÈNCIA

Instrucció número SCC08/2013 (v1)
Data

27 de desembre de 2013

Servei

Servei de Control i Comptabilitat

Àrea

Comptabilitat despeses / Control projectes

Objecte

Procediment per a la tramitació dels pagaments a persones
físiques - Claus IRPF
Directors de departament, personal docent i investigador, caps
de serveis, directors de serveis, administradors de centre i
responsables del tràmit de documents comptables

Destinatari/s

INTRODUCCIÓ
La Universitat de les Illes Balears necessita, per desenvolupar les seves activitats,
disposar de personal, ja sigui de plantilla o contractat amb càrrec a projectes de recerca
o contractes de l’article 83 de la LOU, etc. A més, necessita contractar serveis amb
persones físiques externes, i per la seva activitat de projecció cultural pot convocar
premis de diferent naturalesa, així com atorgar beques a l’estudi i d’investigació. Per
aquests serveis la Universitat satisfà uns rendiments en concepte de contraprestació.
Aquests rendiments estan sotmesos a tributació, el denominat «impost sobre la renda»,
que, pel principi de territorialitat de l’impost, s’aplica de diferent manera als residents
fiscals a Espanya ―les persones que resideixen més de 183 dies a Espanya― i als que
no ho són. Per aquest motiu, s’ha d’aplicar en cada cas la normativa corresponent.
Per altra banda, aquests pagaments a persones físiques poden tenir una triple
qualificació:
• Rendiments del treball.
• Rendiments d’activitats econòmiques: activitats professionals o artístiques.
• Rendiments d’activitats econòmiques: activitats empresarials.
El responsable de recaptar i comunicar a l’Agència Tributària els rendiments pagats i les
retencions practicades a compte de l’impost és el pagador, en aquest cas la UIB. La
correcta retenció i classificació de la renda és, doncs, responsabilitat de la UIB, i el

perceptor de les rendes està obligat a aportar tota la informació requerida per aclarir
quina renda i quin tipus de retenció a compte li hem de practicar.
Per aquests motius, la Gerència troba adequat regular amb una instrucció els aspectes
més significatius que afecten les correctes declaracions tributàries en concepte de renda.

1. NORMATIVA APLICABLE
a) Normativa bàsica aplicable a persones residents:
Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de las persones
físiques i de modificació parcial de les lleis dels imposts sobre societat, sobre la
renda dels no residents i sobre el patrimoni.
Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament de
l’impost sobre la renda de les persones físiques.
b) Normativa bàsica aplicable a persones no residents:
Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’impost sobre la renda de no residents.
Reial decret 1776/2004, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
l’impost sobre la renda de no residents.
c) Diferents convenis subscrits entre Espanya i altres països per evitar la doble
imposició. Actualment hi ha convenis firmats amb diferents països. Els diferents
convenis es poden consultar a :
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/N
ormativa/Fiscalidad_Internacional/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Esp
ana/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana.shtml

2. TRIBUTACIÓ DE RESIDENTS
Persones físiques amb residència fiscal a Espanya ―residir a Espanya més de 183 dies
l’any.
2.1. Existència de relació contractual o estatutària amb la UIB, és a dir, personal de
plantilla o relació laboral. Qualificació dels rendiments:
a) Rendiments del treball. Clau de renda a efectes de declaració del model 190: A.
Tipus de retenció aplicable: la general. Es determina per la situació personal del
perceptor i es calcula amb la nòmina.
b) Assignacions per despeses de desplaçament, allotjament i manutenció.
Indemnitzacions per raó del servei exemptes (clau de renda L01). Per al pagament
d’aquest tipus de rendiment es requereix l’autorització de la comissió de servei, i els
imports màxims perquè la indemnització estigui exempta són els següents:

Locomoció:
- Transport públic. L’import que es justifiqui amb bitllets originals (els bitllets
electrònics no són bitllets originals, per tant, calen la factura i les targetes
d’embarcament) o tiquets (cas de taxis, autobús, metro, peatges, etc.).
- Transport privat: vehicle particular: 0,19 euros/km. Si es justifica el
desplaçament.
Allotjament: Import que es justifiqui: municipi distint del de treball habitual i
residència. Màxim 9 mesos, s’han d’acreditar els dies, llocs dels desplaçament, i
s’han de justificar les despeses amb factures.
Manutenció:
- Si es pernocta: 53,34 euros a Espanya i 91,35 euros a l’estranger.
- Si no es pernocta: 26,67 euros a Espanya i 48,08 euros a l’estranger.

2.2. Inexistència de relació estatutària o contractual amb la UIB
En aquest cas ens trobam davant la possibilitat de tres qualificacions:
2.2.1. Rendiments del treball
Es consideren rendiments del treball les contraprestacions de qualsevol denominació i
naturalesa, dineràries o en espècie, que derivin, directament o indirectament, del treball
personal o de la relació laboral o estatutària i no tinguin el caràcter de rendiments
d’activitats econòmiques.
L’article 17 de la LIRPF estableix els casos concrets que es consideren sota aquesta
denominació, però en aquesta apartat únicament es tracten els establerts als punts
17.1.c) i d) de la llei.
a) Impartició de cursos, conferències, seminaris i similars (activitats «didàctiques»).
Per procedir al pagament d’aquests rendiments s’ha d’emplenar el document que
figura a l’annex 1 i s’ha d’informar de la clau F02 amb la retenció del 21%
La Universitat por encarregar a l’agència o hotel els serveis de transport i
allotjament o es poden pagar al conferenciant les despeses per desplaçar-se a
impartir la conferència (bitllets d’avió, taxis port/aeroport - lloc on s’ha d’impartir
la conferència, allotjament i manutenció), sempre que es compensin exactament
les despeses per la impartició de la conferència i la UIB es quedi tota la
documentació justificativa original (bitllets, factures hotel, tiquets de taxi, etc.) En
aquest cas no s’ha d’informar de la clau L01 ni de cap clau, ja que aquestes
despeses no es consideren renda. Si es paguen conceptes dels quals no s’aporti
document justificatiu, s’han d’afegir al pagament per la conferència i s’ha de
practicar la retenció a compte de l’impost sobre la renda.
b) Elaboració d’obres literàries, artístiques i/o científiques de les quals se cedeix el
dret d’explotació.

Aquests són el que es denominen «rendiments de la propietat intel·lectual»: autors
d’obres literàries, musicals, etc., i sempre que se cedeixin els drets de l’autor a la
UIB per l’explotació de l’obra mitjançant un contracte de drets d’autor.
Amb el pagament a l’autor s’ha d’informar de la clau F02 amb la retenció del
21%. Si el rendiment es paga a persona distinta (per exemple, hereus), s’ha de
consultar el Servei de Control i Comptabilitat.
Per procedir al pagament d’aquests rendiments s’ha de firmar el contracte
d’elaboració d’obra que figura a l’annex 2.

La persona ha de realitzar aquestes activitats de forma ocasional i no es pot emprar
aquesta figura per substituir un contracte de treball o de prestació de serveis.

2.2.2. Rendiments d’activitats empresarials
La gestió d’aquestes despeses a la UIB està bàsicament centralitzada al Servei de
Patrimoni, Contractació i Infraestructures.
En general no es practica retenció sobre aquests rendiments, a excepció de determinades
ocasions de les activitats següents (article 95.6.2º del Reglament de l’impost):
:
IAE
314 i 315
316.2, 3, 4 i 9
453
463
468
474.1
501.3
504.1
504.2 i 3
504.4, 5, 6, 7 i 8

505.1, 2, 3 i 4
505.5
505.6
505.7
722
757

Activitat econòmica
Fusteria metàl·lica i fabricació d’estructures metàl·liques
Fabricació d’articles de ferreteria, de manyà, caragols, filferro, parament i altres
Confecció en sèrie de peces de vestir i els seus complements
Fabricació en sèrie de peces de fusteria, parquet i estructures de fusta
Indústria del moble de fusta
Impressió de textos o imatges
Feines de picapedrer i petits treballs de construcció en general
Instal·lacions i muntatges (excepte fontaneria, fred, calor i condicionament d’aire)
Instal·lacions de fontaneria, fred, calor i condicionament d’aire
Instal·lacions de parallamps i similars. Muntatge i instal·lació de cuines de tot tipus,
aparells elevadors. Instal·lacions s telefòniques i telegràfiques en edificis i
construccions. Muntatges metàl·lics i instal·lacions industrials completes
Revestiments, sòls i paviments i col·locació d’aïllaments
Fusteria i feines de manyà
Pintura, revestiments i finalització i decoració d’edificis i locals
Treballs en guix, escaiola i decoració d’edificis i locals
Transport de mercaderies per carretera
Serveis de mudança

En aquests casos s’ha de comprovar al següent enllaç si s’ha de practicar o no la
retenció, que serà de l’1% de l’IRPF, i s’ha d’informar de la clau H04.
https://www5.aeat.es/es13/s/buncbunc007n?w

2.2.3. Rendiments d’activitats professionals i artístiques o esportives
En aquests casos la qualificació del rendiment és activitat professional. La retenció a
compte de l’IRPF és del 21% o del 9% en els casos de persones que iniciïn l’exercici
d’activitats professionals en el període impositiu d’inici i els dos següents i sempre que
no hagin exercit activitat professional l’any anterior a l’inici de les activitats. Han de
comunicar aquesta circumstància per escrit. La clau de renda en aquests casos és G01 o
G03, respectivament.
Per al pagament de rendiments d’activitats empresarials i professionals (apartats 2.2.2 i
2.2.3) és requisit imprescindible la presentació de factura amb tots els requisits que la
normativa estableix, encara que la prestació sigui de forma ocasional o esporàdica.

3. TRIBUTACIÓ DE NO RESIDENTS
3.1. Existència de relació laboral
Atesa la complexitat d’aquesta qüestió i atès que la tracta el Servei de Nòmines i
Seguretat Social, no cal fer més detall. Sí que es necessari tractar determinats aspectes
sobre els pagaments de viatges.
La normativa d’aplicació fiscal per a aquests tipus de perceptors no és l’impost de la
renda de persones físiques, sinó l’impost de la renda de no residents, i no es preveuen
per a aquests perceptors les exempcions descrites a la lletra b) de l’apartat 2.2.1.
Per tant, en el cas de no residents:
- Si, amb motiu d’un trasllat del seu domicili o lloc de treball, es compensen
exactament les despeses per desplaçaments i allotjaments, estarem com en el cas
de l’apartat 2.2.1, per a la impartició de cursos, conferències, seminaris i similars:
no serà renda per al perceptor, però hem de tenir tots els justificants originals i les
despeses han de ser necessàries i s’han de correspondre amb l’activitat.
- Els pagaments de dietes de manutenció i quilometratge que no es justifiquen
documentalment, estan subjectes a la mateixa retenció a compte de retenció que la
nòmina.

3.2. Inexistència de relació laboral
3.2.1. Sense conveni amb el seu país per evitar la doble imposició o sense aportar el
certificat, retenció del 24,75% en tots els rendiments. Si es compensa exactament el
desplaçament i l’allotjament com en el cas de l’apartat 2.2.1, per a la impartició de
cursos, conferències, seminaris i similars, no constitueix renda. Sí que seran renda els
pagaments sense justificació documental (dietes de manutenció o quilometratge).
3.2.2. Amb conveni signat entre Espanya i el país de residència per evitar la doble
imposició i presentació del certificat emès per l’autoritat fiscal del país de residència.
Generalment, aquests pagaments estan exempts de renda, però s’ha d’estudiar cas per
cas.

4. PREMIS CIENTÍFICS, ARTÍSTICS O LITERARIS
4.1.- Naturalesa, normativa d’aplicació i exempció de determinats premis
a) Premis literaris, artístics o científics rellevants. Es troben regulats a l’article 7.l)
de la Llei 35/2006, i a l’article 3 del reial decret 439/2007 es determinen les causes
i condicions de l’exempció (clau F01 del model 190):
•
•
•

•

El concedent no pot estar interessat en l’explotació econòmica de l’obra
premiada.
El premi s’ha de concedir respecte d’obres executades o activitats realitzades
amb anterioritat a la convocatòria.
La convocatòria ha de tenir caràcter nacional o internacional, l’anunci s’ha
d’haver fet al BOE, BOIB i almenys en un periòdic de gran circulació
nacional, a més, no ha d’establir limitació respecte als concursants per raons
alienes a la pròpia essència del premi.
L’exempció ha de ser declarada per l’òrgan competent de l’Administració
Tributària, i s’haurà de comunicar a aquesta en el termini d’un mes des de la
concessió del premi: el premi, la data de concessió i la identitat de la persona
premiada.

b) Premis que s’entreguen com a conseqüència de jocs de sort, envit o atzar i
d’apostes.
c) Premis la base de retenció dels quals no superi els 300 euros.
Els tipus b) i c) es regulen a l’article 75.3.f) del Reial decret 439/2007.
4.2. Tipus de retenció
Als premis exempts de renda recollits a l’apartat 4.1 no es practicarà la retenció a
compte de l’impost. Si la base de retenció supera els 300 euros, s’haurà de practicar la
retenció, de la forma següent:
a) Premis en metàl·lic. La retenció que s’ha d’aplicar sobre aquests premis és del 21%.
b) Premis en espècie. En aquests casos la valoració amb caràcter general es farà segons
el valor de mercat. Ingressos a compte: aplicant el 21% al resultat d’incrementar en un
20% el valor d’adquisició o cost pel pagador (art. 105 RD 439/2007).
Si el premi és literari, artístic o científic, es declara a la clau F01, si és per participació
en jocs de sort, envit o atzar i apostes, es declara a la clau K01.

5. BEQUES A L’ESTUDI I DE FORMACIÓ D’INVESTIGADORS
En cap cas no tenen consideració de beca els imports satisfets en el marc d’un contracte
laboral.
5.1. Beques exemptes (clau L10 del model 190)
Normativa
Articles 7.j) de la Llei 35/2006, article 14.1.b) del Reial decret llei 5/2004, de l’impost
sobre la renda de no residents, i article 2 del Reial decret 439/2007.
a) Les beques públiques i les concedides per entitats sense fins lucratius
percebudes per cursar estudis reglats a Espanya o l’estranger, en tots els nivells i
graus del sistema educatiu.
b) Les beques públiques i concedides per entitats sense ànim de lucre per
investigació en l’àmbit del Reial decret 63/2006, de 27 de gener, pel qual
s’aprova l’Estatut del personal investigador en formació.
c) Les atorgades amb finalitat d’investigació als funcionaris i personal al servei de
les administracions públiques i PDI i personal investigador de les universitats.
5.2. Beques no exemptes (tramitades pel Servei de Nòmines i Seguretat Social)
a) Beques de col·laboració en serveis de la UIB.
b) Beques de suport a projectes amb finançament extern (contractes d’investigació,
convenis de col·laboració, projectes de R+D, etc.) per a diplomats, llicenciats o
equivalents que no es trobin inscrits en el registre al qual es refereix l’article 3 del Reial
decret 63/2006, de 27 de gener, pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador.
La retenció no podrà ser inferior al 2% quan la durada prevista de la beca sigui inferior
a l’any. Per a durades superiors a un any, serà el tipus general.

Finalment es detalla a l’annex 3 el resum dels tipus de rendiments amb la indicació de
claus i subclaus, així com el percentatge de retenció a compte de l’impost de la renda
que cal practicar.
Per a qualsevol aclariment i/o suggeriment sobre aquesta instrucció, us podeu adreçar a
Pilar Blanco (ext. 29 22), Matilde López (ext. 34 19) o Miquela Grimalt (ext. 97 81).
Palma, 27 de desembre de 2013
La Gerent,

Antònia Fullana

ANNEX 1

MINUTA PER CURS/CONFERÈNCIA/SEMINARI
NÚMERO* _____________
DATA

__________________________

(NOM): __________________________________________________,amb DNI/NIE/passaport
número _________________________, i domicili a ___________________________________,
carrer ______________________________________________________________________,
CP _______________, país______________________.

Per la impartició del curs/conferència/seminari amb el títol:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
que es va fer a (indicau localitat i edifici) ____________________________________ el dia /
els dies __________________________________, amb un total de _______ hores.

Són ______________________ euros.

El ponent,

Nom ______________________________
DNI/NIE/passaport ___________________

Amb format número d’ordre/any (XX).
S’ha d’adjuntar fotocòpia del DNI/NIE/passaport vigent.

ANNEX 2
ENCÀRREC D’ELABORACIÓ D’OBRA

Palma, _________ d ____________ de 20___

COMPAREIXEN
D’una part, el senyor / la senyora______________________________, major d’edat,
de professió _______________, amb DNI núm. ______________, domiciliat/ada a
aquests efectes al carrer / a la plaça
, núm.___, del municipi d___.

I de l’altra, el senyor / la senyora ______________________________, major d’edat,
de professió _______________, amb DNI núm. ______________, domiciliat/ada a
aquests efectes al carrer / a la plaça
, núm.___, del municipi d___.

INTERVENEN
El senyor / la senyora ___________________________________________, en
representació de la Universitat de les Illes Balears (d’ara endavant, UIB), amb domicili
social a la carretera de Valldemossa, km 7,5, d’aquesta ciutat, i amb CIF núm.
Q0718001A. Actua en la condició d ______________________________ i està
capacitat/ada per a aquest acte.
El senyor / la senyora __________________________________________, en nom
propi i per dret i en qualitat d’autor/a, amb NIF núm. _______________.

EXPOSEN
I. Que per poder complir el seu objecte social, la UIB necessita serveis externs
especialitzats.
II. Que ambdues parts, reconeixent-se mútuament la capacitat per a aquest acte,
acorden firmar el present encàrrec d’arrendament de serveis, basant-se en les
següents

CLÀUSULES
Primera. El senyor / la senyora ______________________________________
elaborarà l’obra literària/artística/científica següent per a la UIB (descripció):

El senyor / la senyora _______________________ cedeix a la UIB els drets d’explotació
de la dita obra.
Segona. El senyor / la senyora ______________________________________
manifesta que no es dedica de forma professional a l’elaboració d’obres
literàries/artístiques/científiques, de manera que els rendiments que percebrà per
l’activitat objecte d’aquest contracte tindran la qualificació de rendiment del treball,
d’acord amb l’article 17.2.d) de la Llei 35/2006, de l’IRPF.
El senyor / la senyora _____________________________________ manifesta que
complirà amb les obligacions fiscals que es deriven del present contracte.
El senyor / la senyora ___________________________ manifesta que no es troba en
situació d’incompatibilitat, d’acord amb l’article 19 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
Tercera. L’activitat objecte del present contracte
període___________________________________.

tindrà

lloc

el

dia

o

Quarta. La UIB abonarà al senyor / la senyora ______________________________ per
la prestació dels serveis indicats la quantitat total d ______________________ euros,
que es pagaran en ____________________ terminis (mensuals/trimestrals).
D’acord amb les normes de l’IRPF, la UIB efectuarà la retenció legal corresponent.
Cinquena. La UIB es compromet a emetre el certificat acreditatiu de les retencions
practicades a favor del senyor / la senyora__________________________________
previst a l’article 108.3 del Reial decret 439/2007, pel qual s’aprova el Reglament de
l’IRPF.
Sisena. El present contracte no genera cap relació laboral. Així, el senyor / la senyora
___________________________________________ no està sotmès/esa a cap horari
fix ni disciplina, i farà la prestació de serveis d’acord amb els bons usos de la seva
professió.
Setena. Aquest encàrrec s’extingirà per les causes generals establertes al Codi Civil i al
Codi de Comerç i, en especial, per incompliment de les obligacions que dimanen del
present encàrrec.
Vuitena. Aquest encàrrec, per a tot allò que no s’hi preveu, es regirà per la legislació
aplicable als contractes d’arrendament de serveis.
I com a prova de conformitat, els que compareixen firmen el present document en dos
exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data indicats.
El/la representant de la UIB,

La persona interessada,

ANNEX 3
CLAU

SUBCLAU

Descripció

Observacions

A

Treballadors per compte d’altri

Pagaments per nòmina

A

Rendiments d’anys anteriors a
treballadors per compte d’altri
o complements per treballs
article 83 LOU

Pagament per transferència

Rendiments d’anys anteriors a
treballadors per compte d’altri
per impartició de conferències,
cursos o seminaris

Pagament per transferència

A

21%

00

Membres òrgans representatius

Només Consell Social

F

01

Rendiments dineraris o en
espècie de premis literaris,
científics o artístics no exempts

Si el premi és en espècie, l’ingrés a

Cursos, conferències, seminaris
i similars

S’ha d’especificar el títol i data del
curs, conferència, seminari o similar

Elaboració d’obres literàries,
artístiques o científiques, si se
n’ha cedit el dret d’explotació

És necessari el contracte de la cessió
dels drets

G

G

02

01

03
Activitats
rendiments
professionals

econòmiques,
d’activitats

compte és sobre el preu d’adquisició
incrementat en un 20%

21%

21%

Per a contribuents que iniciïn la seva
activitat en el període impositiu de
l’inici i els dos següents (primer,
consultau el Servei de Control i
Comptabilitat)

9%

21%

Lloguers

H

04

Rendiment derivat de determinades
activitats econòmiques que determinen
el seu rendiment net amb el mètode
d’estimació
objectiva
(mòduls).
Consultau el Servei de Control i
Comptabilitat

00

21%

21%

05

I

42%

Tots el treballs de professionals (a la
factura hi ha de constar la retenció a
compte de l’IRPF). L’any de meritació
ha de ser l’any de la factura

G

Arrendament o subarrendament
de béns mobles, negocis o
mines

D’acord amb la
situació particular.
Nòmines

15%

E

F

Tipus IRPF

1%

Consultau el Servei de Control i
Comptabilitat abans d’assignar aquesta
clau

Cessió de drets d’imatge

K

01

Premis en metàl·lic per la
participació en jocs, concursos,
rifes o combinacions aleatòries
i exempts perquè no superen
300 euros

Fins a 300 euros

Premis en espècie per la
participació
en
jocs,
concursos,
rifes
o

Fins a 300 euros
_______________________________
Ingrés a compte sobre el preu

Superior a 300 euros

Exempt
21%

Exempt
_______________
21%

combinacions aleatòries

d’adquisició incrementat en un 20%
Només s’ha d’utilitzar per al personal
de la UIB que cobri per nòmina

L

01

Dietes i assignacions per
despeses de viatge exceptuades

L

10

Beques públiques exemptes

Z

00

No residents als quals no
s’apliqui conveni

Y

00

No resident al qual s’aplica el
conveni per evitar la doble
imposició

Exempt
Exempt

Associat a un número de passaport o
NIE
Consultau el Servei de Control i
Comptabilitat en cas d’aplicació de
conveni.
Requisit imprescindible: adjuntar
certificat original de l’autoritat fiscal
del país corresponent, a efectes
d’evitar la doble imposició.

24,75%
D’acord amb el
conveni

UIB

Universitat de les
Illes Balears
INSTRUCCIÓ DE LA GERÈNCIA

Instrucció
número
Data

SPCI 09/2013

Servei

Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura

Àrea

Gestió patrimonial

Objecte

Procediment per a la gestió de l’inventari de béns mobles

Destinatari/s

Caps de serveis, directors de serveis, directors d’oficines de gestió
i administradors de centre

28 de novembre de 2013

PROCEDIMENT PER A LA GESTIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS MOBLES

1. OBJECTE
Mitjançant aquesta instrucció indicarem el procediment per als diferents centres de
cost i per al Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura respecte a la gestió
de l’inventari de béns mobles de la Universitat de les Illes Balears. Per altra banda,
aquesta instrucció es presenta també com una guia de caràcter pràctic per tal
d’establir criteris clars per determinar el que és o no objecte per ser inventariat.
En conseqüència, l’objectiu d’aquesta instrucció és aclarir les línies mestres que han
de seguir els diferents centres i serveis de la UIB, amb la finalitat de treballar amb
unitat de criteris per aconseguir que l’inventari reflecteixi la realitat del patrimoni de
la Universitat.

2. CONCEPTES GENERALS
•

Inventari
L’inventari consisteix en la relació detallada valorada econòmicament i
individualitzada del conjunt de béns i drets constitutius i representatius del
patrimoni de la Universitat, sigui quin sigui el títol jurídic pel qual els posseeix.
Aquests béns estan agrupats, en funció de la seva afinitat, sota un determinat
compte comptable, descrits i valorats detalladament.
Són objecte d’inventari l’immobilitzat material i immaterial, és a dir, els béns i
drets, ja siguin demanials (d’ús públic) o patrimonials (d’ús privat de la
Universitat).

•

Bé moble inventariable
És aquell que no és susceptible d’un ràpid deteriorament per l’ús.
Es considera inventariable tot bé perdurable en el temps i avaluable
econòmicament i independentment. S’incorporarà a l’inventari tot l’immobilitzat
material (mobles i immobles) l’ús del qual correspongui a la Universitat.
Els béns mobles són aquells que es poden traslladar d’un lloc a un altre sens
perjudici de l’immoble al qual estiguin units.

•

Béns immobles
Són aquells béns la ubicació dels quals és permanent: terrenys, construccions i
béns naturals.

•

Immobilitzat
És el conjunt d’elements patrimonials, tangibles i no tangibles, reflectits a l’actiu
amb caràcter permanent destinats a la producció de béns i serveis com a objecte
de l’activitat pròpia de la Universitat. S’ha de distingir:
o Immobilitzat material
Conjunt d’elements patrimonials tangibles, mobles i immobles que
s’utilitzen de manera continuada en l’activitat habitual de la Universitat.
o Immobilitzat immaterial
Conjunt de béns intangibles i drets susceptibles de valoració
econòmica que tinguin caràcter amortitzable i que compleixin les
característiques de permanència en el temps i utilització necessària per a
la realització de l’activitat habitual de la Universitat. Aquí s’inclouran els
comptes de propietat industrial i intel·lectual i també les aplicacions
informàtiques, excepte els paquets estàndard de software (Office,
Windows, etc.).
Els béns compresos en l’immobilitzat es valoraran pel preu d’adquisició o el
cost de producció.

•

Amortització
Expressió comptable de la depreciació que pateixen els béns a causa de l’ús o
gaudi.

3. PROCEDIMENT PER DONAR D’ALTA UN BÉ MOBLE INVENTARIABLE
Per donar d’alta els béns a l’inventari, la Universitat disposa d’un programa
informàtic denominat Gestió Patrimonial (GPA), al qual connecta les dades dels
béns inventariables donats d’alta pels diferents centres de cost amb el Programa de
Comptabilitat (CTB) de la Universitat.
Per incorporar un bé a l’inventari s’han d’introduir a través de l’eina informàtica
indicada totes les dades possibles que permetin identificar-lo per complet, tant les
descriptives del bé com les referents a la ubicació geogràfica, econòmica i de
valoració, així com el compte comptable al qual s’associa. Cada bé incorporat a
l’inventari té assignat un nombre d’identificació, el qual quedarà indicat a la
corresponent etiqueta d’inventari.
Quan el centre hagi de tramitar el pagament d’una factura per a l’adquisició de béns
inventariables, farà el document comptable corresponent (O, OP o ADOP) a través
del programa informàtic CTB i assignarà el bé a la partida pressupostària de
material inventariable que li pertoqui. A partir d’aquest moment, i abans de poder
aplicar l’acte, s’activarà una pestanya per emplenar informàticament la fitxa
d’inventari connectant amb el programa GPA.

Els camps per emplenar la fitxa informatitzada d’inventari són els següents:
Pestanya d’inventari (béns mobles)
•
•
•

•

•
•
•
•

Situació patrimonial: compra, donació, cessió, etc.
Quantitat: nombre de béns.
Marca: hi ha una llista de valors per triar les marques que ja s’han emprat
qualque vegada. En cas que no es trobi la marca a la llista de valors, es pot
escriure al camp marca auxiliar i, posteriorment, el Servei de Patrimoni,
Contractació i Infraestructura donarà d’alta la nova marca.
Model: hi ha una llista de valors per triar els models que ja s’han emprat
qualque vegada. En cas que no es trobi el model a la llista de valors, es pot
escriure al camp model auxiliar i, posteriorment, el Servei de Patrimoni,
Contractació i Infraestructura donarà d’alta el nou model.
Descripció: text que s’ha d’escriure obligatòriament i que ha de contenir
de forma detallada les característiques del bé objecte d’inventari.
Pressupost: en aquest camp s’ha d’especificar el tipus de pressupost en el
qual es carregarà la despesa, per exemple: projectes d’investigació,
inversions, fons FEDER, etc. Hi haurà una llista de valors per triar.
Import: s’ha de posar el valor unitari del bé moble.
Estat de conservació: hi ha una llista de valors per triar: nou, inservible,
dolent, etc.

Pestanya de codificació (béns mobles)
•

Codificació geogràfica: per emplenar aquest apartat comptau amb la
informació que us ha tramès el Servei de Patrimoni, Contractació i
Infraestructura referent a la codificació geogràfica per edificis, amb els
diferents locals codificats i els plànols corresponents. A part d’aquesta
informació, hi haurà una llista de valors per triar per cada camp:
• Agrupació
• Terreny
• Edifici
• Ampliació
• Planta
• Local

•

Departament, àrea de coneixement i tipus d’ús: per emplenar aquest
camp, teniu una llista de valors per triar.

Pestanya d’observacions (béns mobles)
En aquest camp s’ha de posar la informació addicional que considereu d’interès
sobre el bé o els béns objecte d’inventari.
Aquesta fitxa informatitzada s’ha d’imprimir i adjuntar al document comptable
corresponent (O, OP o ADOP), s’ha de signar i s’ha de remetre al Servei de
Comptabilitat i Pressuposts juntament amb els documents comptables de la compra.

4. CANVIS DE SITUACIÓ D’UN BÉ MOBLE A L’INVENTARI
Una vegada donat d’alta, el bé pot tenir canvis en la situació que s’han de comunicar
al Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura. Els canvis poden ser els
següents:
•

Canvi d’ubicació
Per comunicar un canvi d’ubicació de material inventariable, cal emplenar la
sol·licitud de trasllat de material inventariable, que podeu tramitar a través
d’UIBdigital (Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura).

•

Baixa
Procediment que s’adopta davant una pèrdua, un robatori, un incendi, un
deteriorament del bé o qualsevol altra circumstància que tingui com a
conseqüència la inutilització del bé. S’han d’indicar les causes que la motiven.
En cas que la baixa dugui com a conseqüència la retirada de material, s’ha
d’emplenar l’imprès de retirada de material inventariable a través d’UIBdigital i
indicar el motiu de la baixa.
Si la baixa del material es produeix com a conseqüència de la desaparició del bé
(robatori, incendi, pèrdua, etc.), només s’ha d’emplenar l’imprès de baixa que
trobareu a la pàgina web del Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura,

a l’apartat de Sol·licituds. Aquest imprès l’ha de signar el responsable de la
unitat de despesa que va adquirir el bé, i ha de justificar el motiu de la baixa. Un
cop emplenat l’imprès, l’heu d’enviar al Servei de Patrimoni, Contractació i
Infraestructura, el qual procedirà a donar de baixa el bé de l’inventari de la
Universitat.

5. CRITERIS PER INVENTARIAR SEGONS EL VALOR I LA NATURALESA
DEL BÉ MOBLE
Béns objecte d’inventari
•

Inventariable pel seu valor econòmic: el límit mínim per considerar un bé com
a inventariable s’estableix en 500 euros (IVA exclòs). A partir d’aquesta
quantitat, en general, tots els béns que no siguin fungibles són inventariables.

• Inventariable per la seva naturalesa: material que no tingui caràcter fungible,
independentment del valor. Es consideren béns inventariables els que, encara
que tinguin un preu inferior a 500 euros (IVA exclòs), formin part de la relació
següent:
o Mobiliari: taules, cadires, armaris no encastats, armariets, arxivadors i
calaixeres registrades independentment.
o Material informàtic: ordinadors, ordinadors portàtils.
o Béns immaterials: patents i programes informàtics.
o Les adquisicions de béns no fungibles que, presos individualment, no
assoleixin l’import mínim inventariable, però que, en conjunt, suposin
una inversió significativa.
o En qualsevol cas, es poden incorporar a l’inventari els béns mobles que
no arribin a la quantia mínima inventariable i que la Gerència estimi
convenient inventariar per les raons que en cada cas concret siguin
d’interès.
Per tant, es consideren béns mobles inventariables la maquinària, les eines, el
mobiliari i els equips d’oficina, ordinadors, equips per a la docència i investigació,
elements de transport, etc., que compleixin les característiques següents:
Que no siguin béns fungibles.
Que tinguin un període de vida útil igual o superior a un any.
Que produeixin un increment del patrimoni.
Que tinguin un preu d’adquisició igual o superior a 500 euros (IVA
exclòs).
o Que estiguin detallats per la seva naturalesa a l’apartat denominat
inventariable del punt 5 d’aquesta instrucció.
El preu d’adquisició ha d’incloure totes les despeses que figurin a la factura:
transport, imposts, assegurances, instal·lacions, muntatges, etc.
o
o
o
o

• Equips d’oficina i telefonia
Són inventariables: les fotocopiadores, els faxs, etc., independentment del seu
preu.
Pel que fa al material de comunicacions mòbils, no és inventariable el material
com navegadors GPS, telèfons mòbils, fixos o la tecnologia Bluetooth, llevat
que aquests superin l’import de 500 euros (IVA exclòs).
•

Maquinària i transport intern
Es considera material inventariable les màquines o els béns d’equip mitjançant
els quals es realitza l’extracció, l’elaboració o el tractament dels productes, o que
s’utilitzen per a la prestació de serveis que són necessaris per al
desenvolupament d’activitats productives pròpies de la Universitat.
Són inventariables totes les màquines, els motors i les instal·lacions esmentats
als paràgrafs anteriors quan l’import sigui igual o superior a 500 euros (IVA
exclòs). Són inventariables les cambres frigorífiques, les geleres i els microones,
entre altres, independentment del seu preu.
Respecte als aparells d’aire condicionat, són inventariables quan la instal·lació
de l’aparell és mòbil i, per tant, no forma part de la construcció de l’obra, en
aquest sentit, per tant, tampoc no són inventariables els conductes que es
considerin part de l’edifici. No es consideren inventariables els elements com
cables, conduccions elèctriques, endolls, caixes de distribució, etc.

•

Equips didàctics
o Equips audiovisuals
S’inventarien els aparells audiovisuals com ara televisors de plasma,
reproductors de DVD, sistema Hi-Fi, pantalles, projectors, càmeres
fotogràfiques, càmeres digitals, càmeres de vídeo, etc., independentment
del seu valor.
Són inventariables els reproductors de so digital com els MP3, MP4,
iPod el valor dels quals sigui igual o superior a 500 euros (IVA exclòs).
Són inventariables els accessoris dels equips audiovisuals, com són els
trípodes, micròfons o altaveus, sempre que el seu import sigui igual o
superior a 500 euros (IVA exclòs).
o Equips de laboratori i investigació
Són inventariables:
Els aparells o equips que s’utilitzin en la investigació el
valor dels quals sigui igual o superior als 500 euros (IVA
exclòs), com bombes de buit, agitadors, autoclaus, estufes,
forns, balances, centrífugues, cromatògrafs, microscopis,
etc.
Els instruments o eines que s’emprin al laboratori l’import
dels quals sigui igual o superior als 500 euros (IVA
exclòs).

Els components electrònics que superin els 500 euros
(IVA exclòs).
Les maquetes o estructures utilitzades en laboratori
l’import de les quals sigui igual o superior als 500 euros
(IVA exclòs).
•

Mobiliari
Tot el mobiliari de les instal·lacions de la Universitat constitueix material
inventariable, encara que el seu valor no sigui igual o superior a 500 euros (IVA
exclòs).
S’exceptuen: les papereres, les safates extraïbles per a teclats, els cendrers,
reposapeus, penjadors de paret, llums de taula, etc., llevat que el seu valor
econòmic superi els 500 euros (IVA exclòs).
No és inventariable el mobiliari que formi part de les instal·lacions fixes, com
armaris encastats o accessoris fixos de bany. Tampoc els llums fixos de sostre o
paret, llevat dels de valor singular (aranyes, de fusta, etc.).
És inventariable el mobiliari necessari per a l’ensenyament, com maniquís,
divans, lliteres, etc., independentment del seu valor.
No es consideren inventariables les persianes, les cortines o els estors.

•

Equips de processament d’informació
Són inventariables:
Els
ordinadors
i
altres
conjunts
electrònics,
independentment del seu preu.
Els perifèrics com són l’escàner, l’aparell multifunció i la
impressora, independentment del seu import.
Tots
els
ordinadors
portàtils
s’inventarien
independentment del seu valor.
Les CPU, encara que no es consideren inventariables els
elements informàtics que siguin ampliacions de
components interns d’una CPU, com són el disc dur,
ampliacions de memòria, disquetera, gravadora, llevat que
la seva quantia sigui igual o superior als 500 euros (IVA
exclòs).
Les targetes informàtiques de so, de gràfics, de xarxa, etc.,
tan sols són inventariables si l’import és igual o superior a
500 euros (IVA exclòs).
Les agendes electròniques (PDA) de valor econòmic
superior als 500 euros (IVA exclòs).
S’inventarien els teclats, ratolins, auriculars, si l’import és
igual o superior a 500 euros (IVA exclòs).
La resta de material informàtic perifèric, com el mòdem,
llapis de memòria, SAI, discs durs externs, Zip, etc., tan
sols s’inventarien si el seu preu és superior als 500 euros
(IVA exclòs).

•

Aplicacions informàtiques
Són inventariables les aplicacions informàtiques (programes, software,
llicències) que s’adquireixin en propietat i les que s’adquireixin sota llicència
d’ús i explotació el valor total de les quals sigui igual o superior als 500 euros
(IVA exclòs).

•

Vehicles
Són inventariables els vehicles de totes les classes utilitzables per al transport
terrestre, marítim o aeri, de persones, animals o mercaderies.

•

Instal·lacions
Unitats complexes d’ús especialitzat que comprenen: edificacions, maquinària,
material, peces o elements, inclosos els sistemes informàtics que, sent separables
per naturalesa, hi estan lligats de forma definitiva per al seu funcionament i
sotmesos al mateix ritme d’amortització; s’hi inclouran així mateix els recanvis
per a aquests tipus d’instal·lacions, sempre que el valor sigui igual o superior a
500 euros (IVA exclòs).

•

Estris i eines
Conjunt d’eines o utensilis que es poden utilitzar autònomament o conjuntament
amb la maquinària, inclosos els motlles o plantilles, sempre que el valor sigui
igual o superior a 500 euros (IVA exclòs).

•

Altre immobilitzat material
Qualsevol altre immobilitzat material no inclòs en els altres comptes, sempre
que el valor sigui igual o superior a 500 euros (IVA exclòs).

Dins aquest subcompte s’inclouen també els béns artístics.

Béns que no seran objecte d’inventari
• El material de reposició i reparacions.
• Les instal·lacions fixes (armaris encastats, sistemes fixos d’aire condicionat,
etc.).
• Les cortines, persianes, els llums de taula, papereres i similars, excepte els de
valor manifestament singular i que es considerin inventariables segons el criteri
econòmic.
• Els llums fixos de sostre i paret, llevat dels de valor singular (aranyes, fusta,
etc.).
• El material lleuger d’oficines (grapadores, taladradores, etc.), a excepció dels
objectes elaborats amb materials nobles, electrònics i elèctrics susceptibles de
ser inventariats com a conseqüència de l’aplicació del criteri econòmic.

•
•
•
•
•

El material de vidre dels laboratoris i, fins i tot, els petits muntatges construïts
per a la realització de pràctiques, a partir de components solts.
El material d’ús fungible de ràpid deteriorament. Es considera com a tal el que
amb l’ús es consumeixi, de qualsevol aplicació (paper, composts químics,
material de neteja, productes alimentaris, etc.), independentment del seu cost.
Els petits instruments d’ús medicoquirúrgic personal (bisturí, etc.), les eines d’ús
individual (tornavisos, alicates, martell, etc.) i petits aparells (encenedors,
suports, etc.).
El material de reposició de màquines, instal·lacions i equips (cables
d’instal·lació elèctrica, diferencials, endolls, caixes de distribució, bombetes,
etc.).
Els paquets estàndard de software (MS Office, Windows XP, etc.).

6. PROCEDIMENT PER INVENTARIAR BÉNS IMMOBLES:
Aquests béns: edificis, terrenys, els inventaria directament el Servei de Patrimoni,
Contractació i Infraestructura.

Per a qualsevol aclariment o proposta de millora sobre aquest procés us podeu adreçar a
Pilar Maldonado (ext. 3096) i Natividad Sanz (ext. 3097).
Palma, 28 de novembre de 2013

La Gerent,

Antònia Fullana

ACORD RATIFICATIU del dia 19 de
desembre de 2013 pel qual s'aprova el
Projecte de Pressupost de la Universitat de
les Illes Balears per a l'any 2014 per un
total de 86.039.873,87 euros.
D'acord amb el que preveuen els articles 128 i 155 dels Estatuts de la
Universitat, el Consell Social, a la sessió plenària del dia d'avui, amb les
competències que li atribueix l'article 14 de la LOU, ratifica íntegrament l'Acord
normatiu 10869/2013, de 18 de desembre, pel qual s'aprova el Projecte de Pressupost
de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2014 per un total de 86.039.873,87
euros, i queda assabentat de l’estat de consolidació per a l’exercici de 2014 del
pressupost propi de la UIB, de la FUEIB i de la FuGUIB, per un import de
91.357.810,78 euros.
Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que
corresponguin.
Palma, 19 de desembre de 2013
El president del Consell Social,

Antoni Verd

Magfc. Sr. Rector de la Universitat de les Illes Balears.

Pressupost de despeses 2014
Classificació econòmica
Subconcepte

Concepte

Article

Capítol

CAP. 1. DESPESES DE PERSONAL
Art. 10. Alts càrrecs

245.870,20

100 Retribucions bàsiques

245.870,20

00. Retribucions bàsiques

158.982,54

01. Altres remuneracions

86.887,66

Art. 12. Funcionaris

36.703.417,48

120 Retribucions bàsiques
00. Sous grup A1

15.203.509,15
7.738.168,97

01. Sous grup A2

804.357,66

02. Sous grup C1

1.736.827,34

03. Sous grup C2

1.700.643,84

04. Sous grup E
05. Triennis

7.413,04
3.216.098,30

121 Retribucions complementàries

21.499.908,33

00. Complement destinació

8.778.647,74

01. Complement específic

9.585.635,07

02. Indemnització residència
03. C. per. fons ad. CPT/CP

891.468,94
2.244.156,58

Art. 13. Laborals

8.996.277,79

130 Laborals fixos
00. Retribucions bàsiques
01. Complementàries dels laborals fixos

174.970,54
141.564,66
33.405,88

131 Laborals contractats
00. Laborals contractats (PAS)
01. Laborals contractats (PDI)

8.821.307,25
39.426,72
8.781.880,53

Art. 15. Incentius de rendiment

4.582.278,33

150 Productivitat

4.562.969,95

00. Recerca docents

2.190.067,01

01. Productivitat PAS

2.372.902,94

151 Gratificacions
00. Gratificacions PAS

19.308,38
19.308,38

Art. 16. Quotes, prestacions i despeses
socials a càrrec de l'empresa

6.114.835,62

160 Quotes socials
00. Seguretat Social

6.011.818,96
6.011.818,96

162 Despeses socials personal UIB

103.016,66

00. Formació i reciclatge. PAS i PDI

27.997,14

05. Fons social UIB

75.019,52

TOTAL CAPÍTOL 1

56.642.679,42

CAP. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS
Art. 20. Arrendaments
200
202
203
205
206

Terrenys i béns naturals
Edificis i altres construccions
Maquinària, instal·lacions i utillatge
Mobiliari i estris
Equipament per a processament de la informació

210
212
213
214
215
216

Infraestructura i béns naturals
Edificis i altres construccions
Maquinària, instal·lacions i utillatge
Elements de transport
Mobiliari i estris
Equipament per a processament de la informació

71.500,00
0,00
23.500,00
43.000,00
1.000,00
4.000,00

Art. 21. Reparació, manteniment i conservació

1.119.205,19
80.040,00
324.640,00
215.758,19
22.020,00
61.091,00
415.656,00

Art. 22. Material, subministraments i altres

9.019.939,58

220 Material d'oficina

1.540.282,51

00. Ordinari no inventariable

236.717,00

01. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

303.071,50

02. Material informàtic no inventariable

191.691,59

03. Material inventariable

648.802,42

05. Fotocòpies

160.000,00

221 Subministraments
00. Energia elèctrica
01. Aigua

2.753.661,19
1.910.497,74
278.000,00

02. Gas

23.000,00

03. Combustibles

69.030,00

04. Vestuari

49.419,63

05. Material esportiu
06. Material de laboratori
10. Altres subministraments

4.000,00
329.347,10
90.366,72

222 Comunicacions
00. Telefòniques

1.116.919,50
1.024.463,50

01. Postals

45.364,00

02. Telegràfiques

15.000,00

03. Tèlex i telefax

1.000,00

04. Informàtiques

31.092,00

223 Transports
224 Primes d'assegurances
226 Despeses diverses
00. Cànons
01. Atencions protocol·làries i representatives
02. Publicitat i propaganda
03. Jurídics, contenciosos
06. Reunions i conferències
07. Publicacions
08. Impresos matrícula i horaris
10. Altres

91.055,00
117.697,00
972.545,06
32.000,00
83.291,71
115.016,00
61.000,00
305.590,37
203.395,96
143.192,00
29.059,02

227 Treballs realitzats per altres empreses
00. Neteja i condícia
01. Seguretat
02. Valoracions i peritatges
03. Postals
05. Processos electorals
06. Estudis i treballs tècnics
07. Altres

2.427.779,32
1.524.295,21
583.486,55
2.000,00
58.065,00
1.000,00
209.838,56
49.094,00

Art. 23. Indemnitzacions per raó del servei

656.042,53

230 Dietes
231 Locomoció
233 Altres indemnitzacions

219.101,34
325.028,06
111.913,13

TOTAL CAPÍTOL 2

10.866.687,30

CAP. 3. DESPESES FINANCERES
Art. 31. Préstecs en moneda nacional

831.043,75

310 Interessos

831.043,75

Art. 34. De dipòsits i fiances

34.100,00

341 Interessos de fiances

34.100,00

TOTAL CAPÍTOL 3

865.143,75

CAP. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Art. 48. A famílies i institucions
480
481
482
483
484

573.298,15

Beques de formació per a joves emprenedors
Beques de reincorporació de joves emprenedors
Beques externes per a l'alumnat
Associacions d'alumnes
Beques per a l'alumnat
00. Mobilitat internacional de l'alumnat
10. Ajuts socials per a l'alumnat

12.000,00
12.000,00
156.263,15
2.000,00
123.465,00
23.465,00
100.000,00

486 Ajuts alumnes discapacitats
487 Alumnes col·laboradors
00. Col·laboradors generals
01. Col·laboradors tecnològics
02. Centre de Tecnologies de la Informació

3.000,00
126.580,00
41.500,00
67.080,00
18.000,00

488 Ajuda professors convidats
489 Altres institucions
00. Altres institucions
01. AQUIB

95.000,00
42.990,00
30.000,00
12.990,00

Art. 49. A l'exterior

62.450,00

495 Cooperació al desenvolupament
499 Altres institucions
00. Altres institucions

TOTAL CAPÍTOL 4

52.450,00
10.000,00
10.000,00

635.748,15

CAP. 6. INVERSIONS REALS
Art. 62. Inversions noves associades al
funcionament operatiu dels serveis

6.141.928,76

622 Equipament i construccions
00. Inversions en equipament i construccions
21. Software lliure
23. Software
30. Inversions Servei de Prevenció
31. Romanents específics. INNOCAMPUS edifici CEP
99. Romanents específics

4.189.928,76
244.928,76
20.000,00
55.000,00
30.000,00
2.800.000,00
1.040.000,00

623 Inversió en infraestructura científica
00. Infraestructura científica
99. Romanents específics

367.000,00
187.000,00
180.000,00

626 Fons bibliogràfics
01. Revistes
09. Documentació
10. Altres
99. Romanents específics

1.585.000,00
1.200.000,00
75.000,00
20.000,00
290.000,00

Art. 64. Inversions de caràcter immaterial

9.157.134,80

642 Cursos
00. Cursos ICE
11. SAC
30. Altres cursos
99. Romanents específics

180.245,28
0,00
25.122,64
25.122,64
130.000,00

643 Consell Social
644 Projectes de transferència
00. Contractes i convenis art. 83 LOU
10. Projecte SmartUIB
99. Romanents específics

40.000,00
1.555.000,00
800.000,00
5.000,00
750.000,00

645 Investigació
00. Projectes de recerca. Personal
01. Projectes de recerca. Fungible
02. Projectes de recerca. Equipament i instal·lacions (inventariable UIB)
03. Projectes de recerca. Viatges i estades de PDI.
04. Projectes de recerca. Fungible (inventariable UIB)
05. Projectes de recerca. Altres
10. Ajuts a la recerca (UIB)
15. Altres ajuts a la recerca (overheads )
16. Overheads a investigadors
18. Contractes postdoctorals
31. Ajuts a la recerca (CaixaBank)
32. Contractes predoctorals (CaixaBank)
20. Romanents específics

6.450.036,00
660.000,00
420.000,00
760.000,00
340.000,00
380.000,00
240.000,00
40.000,00
100.000,00
100.000,00
55.000,00
25.000,00
40.000,00
3.290.036,00

646 Projectes d'inversió immaterial

297.785,40

00. Projectes oficina suport al discapacitat

20.000,00

10. Pla lingüístic

29.500,00

11. Pla d'orientació i transició a la Universitat (POTU)

10.000,00

12. Projectes oficina Universitat saludable i sostenibilitat

38.985,00

13. Projectes SEQUA

22.222,23

17. PADU
18. Projectes d'innovació pedagògica

9.876,54
7.901,23

21. Projecte comptabilitat analítica

30.000,00

22. Projecte Agenda UIB (CaixaBank)

35.000,00

23. Administració electrònica

40.000,00

99. Romanents específics

54.300,40

647 Illes menors
648 Campus Virtual Compartit

620.388,12
13.680,00

TOTAL CAPÍTOL 6

15.299.063,56

CAP. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Art. 70. A l'Administració de l'Estat

0,00

701 A l'Administració de l'Estat

Art. 79. A l'exterior

250.000,00

790 Transf. per a partners (coordinacio UIB)

250.000,00

TOTAL CAPÍTOL 7

250.000,00

CAP. 9. PASSIUS FINANCERS
Art. 91. Amortització de préstecs

1.480.551,69

913 Amortització de préstecs

1.480.551,69

00. Avançaments reemborsables

267.229,04

01. INNOCAMPUS

404.398,29

02. Amortització pluriennal G.M. de Jovellanos

551.347,74

03. Amortització préstec Santander

257.576,62

TOTAL CAPÍTOL 9

TOTAL DESPESES

1.480.551,69

86.039.873,87

DISTRIBUCIÓ DEL CAPÍTOL 2 PER CENTRES DE DESPESA. Evolució 2012-2013-2014
Centre de despesa
Accions de Docència i Qualitat (inclou millora docent)
Ajuts a l'assistència a congressos i estades de treball
Assignatures en anglès
Campus Extens
Centre de Tecnologies de la Informació
Consell d'Estudiants
Consell Social
Deganats i centres (repartiment/criteris)
Delegat del Rector
Departaments Programa 422D
Departaments Programa 541A
Doctorat, postgrau i màsters oficials
Edicions UIB
Edifici Antoni Maria Alcover
Edifici Anselm Turmeda
Edifici Cas Jai
Edifici cientificotècnic i d'instituts univ. de recerca
Edifici de la Seu de Menorca
Edifici de la Seu d'Eivissa i Formentera
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
Edifici Guillem Cifre de Colonya
Edifici Ramon Llull
Edifici Sa Riera
Edifici Son Lledó
Edificis Mateu Orfila i Guillem Colom
Encomana gestió DOIP
Encomana gestió OTRI
Exàmens a les seus universitàries
Formació per al PAS i PDI
Gerència
IFISC
Imatge institucional i comunicació
IMEDEA
Institut de Ciències de l'Educació
Internacionalització i relacions internacionals
IUNICS
Juntes personal/ Comitè d'Empresa
Manteniment integral del campus i despeses generals
Material científic i de laboratori
Oficina de Cooperació al Desenvolupament
Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat
Oficina de Suport a la Recerca
Oficina de Suport al Discapacitat
Oficina d'Universitat Saludable i Sostenibilitat
Oficina per a la Igualtat
Oficina Web
Pràctiques
Pràctiques Magisteri
Projecció Cultural
Publicitat i màrqueting
Rectorat
Relacions institucionals
Reversió 5% departaments
Romanents especials (exercici anterior)
SAC
Secretaria General
Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat
Seminaris i conferències
Servei de Biblioteca i Documentació
Servei de Prevenció
Servei de Recursos Audiovisuals
Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i T.
Servei d'Informació
Servei Lingüístic
Serveis Cientificotècnics
Seus universitàries
Sindicatura de Greuges
Software
Vicerectorat d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat
Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable
Vicerectorat de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries
Vicerectorat de Docència i Qualitat
Vicerectorat de Política Científica i Innovació
Vicerectorat de Postgrau i Formació Permanent
Vicerectorat de Professorat
Vicerectorat de Professorat i Postgrau
Vicerectorat de Projecció Universitària
Vicerectorat de Tecnologies de la Informació
Vicerectorat d'Economia i Infraestructures
Vicerectorat d'Economia i Seus Universitàries
Vicerectorat d'Estudiants
Vicerectorat d'Infraestructures i Medi Ambient
Vicerectorat d'Innovació i Transferència
Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació
Vicerectorat d'Investigació
Vicerectorat d'Investigació i Postgrau
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat
TOTAL

2012
10.105,55
100.000,00
6.678,50
105.995,02
69.086,90
18.889,65
33.927,20
159.690,00

2013
8.000,00
90.000,00
6.000,00
105.995,02
60.000,00
14.000,00
28.927,20
145.000,00

234.164,84
234.164,84
57.250,00
53.310,30

224.164,84
224.164,84
50.000,00
44.000,00

20.297,87
2.116,66
8.119,15
15.101,61
15.101,61
17.862,12
21.921,70
14.614,46
12.178,72
10.920,25
38.159,99

17.996,08
1.876,63
7.198,44
13.389,09
13.389,09
15.836,56
19.435,78
12.957,18
10.797,65
9.681,89
33.832,65

6.835,00
8.750,00
2.000,00
3.000,00
27.221,50
3.000,00
7.775,60
95.000,00
3.000,00
1.500,00
6.450.154,22
277.553,95
15.000,00

5.000,00
8.750,00
2.000,00
3.000,00
23.000,00
3.000,00
3.000,00
80.000,00
3.000,00
1.500,00
6.400.154,22
246.000,00
10.000,00
3.000,00
4.500,00
15.900,00

5.000,00
17.900,00
5.600,00
214.159,50
92.050,00
30.000,00
10.000,00
24.127,95
20.000,00
72.602,00
2.000.000,00
50.000,00
2.000,00
210.000,00

3.000,00
3.000,00
200.000,00
80.000,00
60.000,00
18.000,00
16.000,00
72.602,00
1.850.000,00
2.000,00
190.000,00

7.150,75
27.270,00
18.854,50
5.000,00
5.951,50
37.000,00
54.410,95
18.000,00
4.311,45
50.000,00

6.000,00
22.000,00
15.000,00
4.500,00
4.000,00
22.500,00
50.000,00
15.000,00
3.000,00
45.000,00

2.000,00
2.000,00
2.000,00

1.600,00

2014
14.000,00
100.000,00
105.995,02
60.000,00
14.000,00
28.927,20
155.000,00
1.600,00
236.164,84
236.164,84
60.000,00
44.000,00
8.000,00
16.999,51
1.772,71
7.198,44
12.647,64
12.647,64
14.959,58
18.359,48
12.239,65
10.199,71
9.145,73
31.959,09
150.000,00
105.000,00
4.000,00
8.750,00
2.000,00
3.000,00
27.000,00
3.000,00
3.000,00
80.000,00
3.000,00
1.500,00
6.292.554,22
200.000,00
10.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
200.000,00
80.000,00
25.000,00
18.000,00
16.000,00
72.602,00
1.850.000,00
48.000,00
2.000,00
200.000,00
40.000,00
6.000,00
20.000,00
12.500,00
3.000,00
22.500,00
50.000,00
19.500,00
5.000,00
45.000,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00

1.600,00
2.000,00
2.000,00

1.600,00
1.600,00
1.600,00

2.000,00
2.000,00
2.000,00

1.600,00
1.600,00
1.600,00

2.000,00
2.000,00

1.600,00
1.600,00

1.600,00

1.600,00

2.000,00
11.163.835,81

1.600,00

1.600,00
1.600,00

10.666.049,16

10.866.687,30

ORIGEN-APLICACIÓ PRESSUPOST UIB 2014
OPERACIONS CORRENTS
Taxes i altres ingressos

15.037.062,92

Despeses de personal

56.642.679,42

Transferència nominativa CAIB

51.295.706,00

Despeses en béns corrents i serveis

10.837.760,10

Ingressos patrimonials

265.611,53

Transferències corrents

635.748,15

Altres transferències

597.003,08

Despeses financeres

865.143,75

Romanents especials

2.000.000,00

Consell Social
SUPERÀVIT 1

28.927,20
185.124,91

OPERACIONS DE CAPITAL
Inversió nominativa CAIB
Plurianual Jovellanos
Conveni CAIB Fons Estatutaris
DÈFICIT

350.000,00
1.171.815,00
464.975,76
-732.691,12

Equipament i construcc.

349.928,76

Projectes d'inversió

267.165,00

Illes menors

620.388,12

Inversió infraestructura científica

187.000,00

Fons bibliogràfics
Fons recerca MEC-MCYT

2.400.000,00

Ajuts a la recerca

1.295.000,00
40.000,00

Tranferència CaixaBank

100.000,00

Projectes d'Inversió

Transf. capital de l'exterior

950.000,00

Projectes d'investigació

2.800.000,00

5.000,00

Altres ajuts (overheads)

200.000,00

DÈFICIT 3

Contractes postdoctorals

Ingressos FUE
Contractes art. 83 LOU

Drets matrícula altres cursos

210.556,58
1.000.000,00

62.806,60

100.000,00

55.000,00

Transf. a socis

250.000,00

SUPERÀVIT 2

210.556,58

Inversió imm. art. 83 LOU

800.000,00

SUPERÀVIT 3

200.000,00

Inversió imm. altres cursos

50.245,28

SUPERÀVIT 4

12.561,32

ACTIUS FINANCERS
Fons finalistes (rom. esp.)

8.534.336,40

Rom. esp. inversions

1.040.000,00

Rom. esp. investigació

7.310.036,00

Rom. esp. inversió imm.
Romanents genèrics UIB

1.600.000,00

184.300,40

SUPERÀVIT 5

1.600.000,00

Amortització préstecs

1.480.551,69

PASSIUS FINANCERS
DÈFICIT 5

TOTAL DÈFICIT

TOTAL ORIGEN

-1.480.551,69

-2.208.242,81

86.039.873,87

TOTAL SUPERÀVIT

TOTAL APLICACIÓ

2.208.242,81

86.039.873,87

Explicació dels continguts i notes
explicatives dels conceptes pressupostaris
INGRESSOS
Capítol 3. Preus públics i altres ingressos
Article 31. Preus públics
En aquest article s'inclouen els ingressos que s’han de rebre per drets de matrícula als
ensenyaments oficials, cursos organitzats pel SAC, d’altres cursos organitzats per la
UIB, i altres preus públics aplicables en l'obertura d'expedients, certificats i expedició
de títols.
Al pressupost per a 2014 es manté la subdivisió en el concepte drets de matrícula,
ensenyament oficial, i s’ha classificat segons la procedència: primer i segon cicle, tercer
cicle, grau, postgrau, centres adscrits, proves d'accés i les compensacions rebudes del
MECD per beques i per compensar els descomptes per família nombrosa.

Article 32. Prestació de serveis
En aquest article s'inclouen els ingressos obtinguts com a contraprestació dels serveis
prestats per la UIB i que no tenen la consideració de taxes o preus públics. S'hi inclouen
tarifes de publicitat, lloguer d’espais, prestació de serveis i tots els ingressos derivats de
contractes i convenis regulats a l'article 83 de la LOU.
Els ingressos de contractes i convenis article 83 de la LOU financen partides
específiques de despesa.

Article 33. Venda de béns
Inclou els ingressos derivats de la venda de béns, com és ara publicacions pròpies.

Capítol 4. Transferències corrents
Les transferències corrents són recursos, condicionats o no, que rep la UIB sense
contrapartida directa i que es destinen a finançar operacions corrents. Les transferències
corrents es classifiquen segons la procedència en els articles següents.

Article 45. De la comunitat autònoma
En aquest article s'hi inclou la transferència corrent nominativa de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, així com altres transferències que es fan des de diferents
conselleries.

Article 46. De corporacions locals
En aquest article s'hi inclouen les quantitats transferides a la UIB per ajuntaments i
consells insulars.
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Article 47. D’empreses privades
En aquest article s'hi inclouen les quantitats transferides a la UIB per empreses privades.

Article 48. D’institucions sense finalitat de lucre i famílies
En aquest article s'hi inclouen les quantitats transferides a la UIB per institucions sense
finalitat de lucre i famílies. Inclou també les transferències de les fundacions.

Article 49. De l'exterior
Les transferències corrents de l'exterior són les que es preveu rebre d'ens
supranacionals, com la Unió Europea. S'hi inclouen els recursos que s’han de rebre per
finançar els programes d'intercanvi d'estudiants.

Capítol 5. Ingressos patrimonials
Recull els ingressos procedents de rendes de la propietat o patrimoni de la UIB, com
també els derivats d'activitats realitzades en règim de dret privat.

Article 52. Interessos de dipòsits
Aquest article inclou els ingressos que rep la UIB en concepte d'interessos de comptes
corrents i altres dipòsits que té en bancs i institucions financeres.

Article 55. Productes de concessions
Recull els ingressos que percep la UIB en concepte de concessions administratives de
bars i cafeteries, copisteries i altres.

Capítol 7. Transferències de capital
Les transferències de capital són recursos, condicionats o no, que rep la UIB sense
contrapartida directa i que es destinen a finançar operacions de capital. Les
transferències de capital es classifiquen segons la procedència en els articles següents.

Article 70. De l'Administració de l'Estat
Aquest article inclou les transferències que el MINECO i d’altres ministeris fan a la
UIB per diversos conceptes:
Investigació: transferències que fa el MINECO per al Programa d'investigació
universitària, i també inclou els ingressos rebuts de la Comissió Interministerial de
Ciència i Tecnologia (CICYT) i de la DGICYT per sufragar els programes
d'investigació.

Article 75. De la comunitat autònoma
Aquest article recull les transferències que fa la comunitat autònoma de les Illes Balears
a la UIB a través de les diferents conselleries.
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De la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats:
• La inversió nominativa per a 2014.
D’altres transferències de la comunitat autònoma:
• Aquesta partida recull el finançament d’activitats de recerca i innovació.

Article 79. De l'exterior
Aquest article recull les transferències que s'han de rebre d'organismes supranacionals
com la Unió Europea i el Fons Social Europeu que es destinen a finançar activitats
d'investigació.

Capítol 8. Actius financers
Article 87. Romanents de tresoreria
En aplicació de l’article 81.3.g de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d’Universitats, la UIB reflecteix en els pressuposts d’ingressos del pressupost inicial per
a 2014 els romanents de tresoreria.
Els romanents de tresoreria en general són la diferència que hi ha entre els ingressos
obtinguts i les despeses realitzades en exercicis anteriors, o tècnicament, la diferència
entre els drets reconeguts nets i les obligacions reconegudes netes, en el moment de la
liquidació del pressupost.
Els romanents, com que es tracta de recursos ja generats en exercicis anteriors, tenen
una naturalesa diferent de la resta de recursos prevists en el pressupost d'ingressos, i no
és procedent ni el reconeixement dels drets ni encara menys recaptar-los, per tant,
aquests ingressos no es tenen en compte a l’hora de calcular el superàvit/dèficit de
l’exercici en qüestió -2014-, cosa diferent de les despeses que financen, que sí que
generen dèficit.
El pressupost per a 2014 distingeix tres tipus de romanents:
Romanents específics: són aquells que provenen del capítol d'inversió, generalment
vinculats a ingressos afectats, i són específics perquè es destinaran a la mateixa finalitat,
per finançar crèdits del capítol d'inversió.
Romanents especials: són aquells per als quals ja s'ha fet una proposta de despesa però
per als quals al final de l'exercici econòmic encara no s'ha formalitzat ni el
reconeixement de l'obligació ni el pagament corresponent. Provenen bàsicament de
partides de despesa del capítol 2 de l'any 2013 i tenen el reflex en partides de despesa
per a 2014.
Romanents genèrics: serien la resta de romanents no considerats específics ni especials i
que financen el pressupost de despeses 2014. El pressupost 2014 es basa en l'estimació
de liquidació dels dits romanents en l'exercici 2013.
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Explicació dels continguts i notes
explicatives dels conceptes pressupostaris
DESPESES
Capítol 1. Despeses de personal
Aquest capítol inclou tot tipus de retribucions i indemnitzacions que ha de satisfer la
UIB a tot el personal per raó de la feina que realitza. En aquest apartat no s'hi inclouen
les indemnitzacions per raó del servei. Inclou també cotitzacions obligatòries a la
Seguretat Social, prestacions socials i altres despeses de naturalesa social amb
destinació al personal de la UIB, com ara una partida específica de formació, tant per al
PDI com per al PAS, i la destinada a la creació del Fons Social de la UIB.

Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
Aquest capítol recull els recursos destinats a atendre les despeses corrents en béns i
serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de la UIB i que no originin un
augment de capital o patrimoni públic.
El control directe d'aquestes partides el tenen els diferents centres de despesa, que es
desglossen a l’annex II de l’acord normatiu del Pressupost 2014.

Article 20. Arrendaments
Aquest article inclou les despeses de lloguer de béns mobles i immobles, en concret de
terrenys, edificis i maquinària.

Article 21. Reparacions, manteniment i conservació
En aquest article s'hi inclouen les despeses de manteniment i conservació
d'infraestructura, edificis, maquinària, instal·lacions i utillatge, elements de transport,
mobiliari i equips per al processament d'informació.

Article 22. Material, subministrament i altres
En aquest article s'imputen les despeses corrents següents:
Material d'oficina: inclou el material d'oficina tant inventariable com no inventariable,
l'adquisició de premsa i revistes que no formen part dels fons bibliogràfics i les
fotocòpies.
Subministraments: aquí s'inclouen despeses d'electricitat, aigua, gas, combustibles,
vestuari, material de laboratori i altres subministraments corrents.
Comunicacions: s'hi inclouen despeses en serveis telefònics –veu i dades-, postals,
telegràfics, etc.
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Transports: despeses de transport de tot tipus. Se n'exclouen els transports
complementaris lligats a comissions de serveis que es preveuen a l'article 23.
Primes d'assegurances: despeses per assegurances d'edificis, vehicles i altre
immobilitzat, així com l’assegurança de responsabilitat civil que la UIB té concertada.
Despeses diverses: totes aquelles despeses que no tenen cabuda en altres conceptes del
capítol 2, com ara cànons, atencions protocol·làries i representatives, publicitat i
propaganda, despeses jurídiques i contenciosos, despeses per reunions i conferències,
per realització de publicacions, impresos de matrícula i horaris i altres despeses
diverses.
Treballs realitzats per altres empreses: s'hi inclouen aquelles despeses corresponents a
activitats que, tot i ser de la competència dels organismes públics, s'executin mitjançant
contracte amb empreses externes o professionals independents. S'hi inclouen treballs de
neteja, seguretat, manteniment, postals i estudis i treballs tècnics realitzats per altres
empreses.

Article 23. Indemnitzacions per raó del servei
Inclou les despeses per viatges, desplaçaments i dietes ocasionades pel personal de la
UIB per raó del servei. S'imputen a aquest concepte les indemnitzacions reglamentàries
per assistència a tribunals i organismes col·legiats i altres comissions de serveis.

Capítol 3. Despeses financeres
Les dotacions pressupostàries d’aquest capítol estan destinades a satisfer les càrregues
financeres per interessos dels deutes contrets per la Universitat. Així mateix, també
satisfan les despeses d’emissió, modificació i cancel·lació de deutes, així com els
interessos de tot tipus de dipòsits i fiances rebuts per la Universitat.

Article 31. Préstecs en moneda nacional
Inclou les despeses corresponents als interessos que produeix el préstec que té concertat
la Universitat.

Article 34. De dipòsits i fiances
Inclou les despeses financeres que generen les diferents fiances que té la Universitat i
les comissions dels diferents comptes corrents.

Capítol 4. Transferències corrents
Les despeses per transferències corrents són pagaments, condicionats o no, efectuats per
la UIB sense contrapartida directa per part dels perceptors i que aquests destinen a
finançar operacions corrents. Es classifiquen segons la destinació en els articles
següents.
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Article 48. A famílies i institucions sense fins de lucre
Aquest article recull les transferències per beques externes a l'alumnat i les beques per
als alumnes col·laboradors. També hi ha les transferències a institucions sense ànim de
lucre segons els acords firmats per la UIB.
El pressupost per a 2014 inclou una partida d’ajudes a professors convidats i una partida
d’ajuda per a les associacions d’estudiants.
El pressupost per a 2014 també inclou una partida de 100.000 euros per donar ajudes als
estudiants de la UIB.

Article 49. A l'exterior
Transferències a institucions situades fora del territori de l'Estat. S'hi inclou una
aportació com a ajut al Tercer Món i transferències a altres institucions estrangeres
segons els acords firmats per la UIB.

Capítol 6. Inversions reals
Aquest capítol inclou les despeses que ha de realitzar directament la UIB destinades a la
creació i adquisició de béns de capital tant materials com immaterials.

Article 62. Inversions noves associades al funcionament operatiu dels
serveis
En aquest capítol s'inclouen inversions noves i de reposició pròpia, la inversió en
infraestructura científica i les realitzades en els fons bibliogràfics de la UIB, i per a
2014 se segueix amb la subdivisió en revistes, documentació i altres fons bibliogràfics.

Article 64. Inversions de caràcter immaterial
Les inversions de caràcter immaterial són despeses realitzades en un exercici, no
materialitzades en actius i susceptibles de produir efectes en diversos exercicis futurs.
La UIB per a l’any 2014 farà les següents:
• Consell Social: una part del seu pressupost ordinari.
• Contractes i convenis article 83 de la LOU: el 80 per cent dels ingressos obtinguts
per aquests contractes i convenis es destina a finançar les activitats corresponents.
• Investigació: la inversió immaterial en investigació es divideix entre les despeses
derivades de la realització de projectes d'investigació (personal, finançament,
equipament i viatges i estades de professors) i les ajudes a la investigació que destina
en concepte d'inversió immaterial la UIB.
• Altres projectes d’inversió immaterial: inclou el Pla lingüístic, els projectes de
l’oficina d’Universitat saludable i sostenibilitat, el Pla d’orientació i transició a la
Universitat (POTU), el PADU, projectes d’innovació pedagògica, projectes SEQUA
i l’oficina de suport a persones amb discapacitat.
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Capítol 7. Transferències de capital
Les transferències de capital són pagaments, condicionats o no, que realitza la UIB i que
es destinen a finançar les operacions de capital de les entitats perceptores.

Article 79. A l’exterior
Transferències a institucions situades fora del territori de l'Estat. S'hi inclouen les
transferències per a socis (partners) en projectes d’investigació coordinats a la UIB.

Capítol 9. Passius financers
Aquest capítol inclou les despeses que ha d’assumir la UIB per l’amortització dels
deutes contrets amb entitats financeres i les devolucions dels avançaments
reemborsables del Ministeri, així com la primera anualitat de la devolució del préstec
fet pel Ministeri per al projecte Campus d’Excel·lència Internacional.

Article 91. Amortització de préstecs
Aquesta partida inclou l’amortització de l’any 2014 del préstec subscrit per la UIB per
un import de 3.606.072,63 euros. Després de l’amortització prevista per a 2014, la
quantitat pendent d’amortitzar serà d’ 1.545.459,74 euros.
En el pressupost per a 2014 s’inclou, en aplicació d’una recomanació de la Sindicatura
de Comptes, la quantitat corresponent a l’amortització de 2014 de les operacions de
cessió de crèdit fetes els anys 2000 i 2005 i amb una durada de 25 i 20 anys
respectivament, per finançar la construcció de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos.
També s’inclou l’operació d’endeutament per valor de 5 milions d’euros per finançar el
projecte INNOCAMPUS.
Finalment, també s’amortitzen en aquest capítol els anomenats “avançaments
reemborsables”, préstecs que fa el Ministeri per finançar projectes de recerca i
d’infraestructura científica.
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INFORMACIÓ SOBRE L'ENDEUTAMENT
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Deute viu
31-12-13

Préstec Banc Santander (any 2000)

257.576,62

257.576,62

257.576,62

257.576,62

257.576,62

257.576,62

257.576,62

Cessió crèdit edifici G.M. de Jovellanos (any 2000)

518.921,87

554.297,53

592.084,79

632.448,07

675.562,98

721.617,08

770.810,77

823.358,05

879.487,57

Cessió crèdit edifici G.M. de Jovellanos (any 2005)

32.425,87

33.827,97

35.290,69

36.816,66

38.408,61

40.069,40

41.802,00

43.609,52

45.495,19

181.587,27

181.587,27

181.587,27

181.587,27

181.587,27

86.841,77

86.841,77

86.841,77

86.841,77

86.841,77

86.841,77

Préstec projecte INNOCAMPUS (any 2011)*

404.398,29

409.129,75

413.916,57

418.759,39

423.658,88

428.615,69

433.630,49

438.703,97

443.836,80

449.029,70

454.283,34

459.598,49

5.177.561,36

Total

1.481.751,69

1.523.260,91

1.567.297,71

1.614.029,78

1.663.636,13

1.534.720,56

1.503.819,88

1.305.671,54

1.368.819,56

1.435.935,61

1.507.284,76

1.186.440,29

17.692.668,42

Avançaments reemborsables Ministeri de Ciència (any 2006)
Avançament reemborsable Projectes FEDER (any 2009)

* Inclou la quantitat de 177.561,36 euros en concepte d'interessos que s'activaren durant el període de carència.

1.803.036,34

939.443,51 1.003.486,74
47.462,40

49.514,68

675.186,12

8.786.705,08

51.655,68

496.378,67
907.936,35
521.050,62

Informació complementària sobre les despeses de personal
Resum per col·lectius

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

A

D

CAPÍTOL I

Alts càrrecs

ARTICLE 10

G

J

Personal docent PAS funcionari

M

Q

Personal laboral

TOTAL (Diners 2013)

ALTS CÀRRECS

100.00 BÀSIQUES
100.01 COMPLEMENTÀRIES

TOTAL ARTICLE 10
ARTICLE 12 FUNCIONARIS

144.812,77
86.887,66
231.700,44

14.169,76
14.169,76

158.982,53
86.887,66
245.870,20

836.015,62

7.738.168,99

0,00

120.00 (sou grup A1)

6.902.153,37

120.01 (sou grup A2)

804.357,65

804.357,65

120.02 (sou grup C1)

1.736.827,35

1.736.827,35

120.03 (sou grup C2)

1.700.643,85

1.700.643,85

120,04 (sou grup E)

7.413,04

7.413,04

120.05 (trinenis)

2.198.480,89

1.017.617,40

3.216.098,29

120 TOTAL BÀSIQUES

9.100.634,26

6.102.874,92

15.203.509,17

121.00 (destinació)

5.700.050,92

3.078.596,81

8.778.647,73

121.01 (específics)

7.671.493,11

1.914.141,96

9.585.635,07

121.02 (residència)

529.421,60

362.047,35

891.468,95

2.161.609,75
16.062.575,39
25.163.209,64

82.546,82
5.437.332,94
11.540.207,85

2.244.156,57
21.499.908,32
36.703.417,50

121.03 (fons addicional/CPT/Complements PDI)
121 TOTAL COMPLEMENTÀRIES

TOTAL ARTICLE 12
ARTICLE 13
LABORALS
130.00 (bàsiques laborals fix)

141.564,67

130.01 (complementàries lab. fix)
130 TOTAL LABORAL FIX
131,00 (personal laboral) PAS
131,01 (lpersonal laboral) PDI

TOTAL ARTICLE 13
ARTICLE 14
P. DOCENT CONTRACTAT

8.781.880,52
8.781.880,52

33.405,87

174.970,55

174.970,55

39.426,73
0,00
214.397,27

39.426,73
8.781.880,52
8.996.277,79

143 (docents contractats)

0,00
0,00

TOTAL ARTICLE 14
ARTICLE 15
INCENTIUS AL RENDIMENT
150.00 (prod.investigació docents)

141.564,67

33.405,87

2.190.067,01

150.01 productivitat compensada PAS

2.190.067,01
2.372.902,94

2.372.902,94
4.562.969,95
19.308,37
4.582.278,32

150 TOTAL productivitat
151.00 gratificacions (PAS funcionari)

2.190.067,01

TOTAL ARTICLE 15
ARTICLE 16
QUOTES I PRESTACIONS SOCIALS

2.190.067,01

2.372.902,94
19.308,37
2.392.211,31

2.522.883,01

3.422.472,78

160 Quotes socials
160.00 Seguretat Social

66.463,16

6.011.818,95

162 Despeses socials personal UIB
162.00 Formació i reciclatge

27.997,14

162.05 Fons social

TOTAL ARTICLE 16

43 TOTAL CAPÍTOL I

75.019,52
103.016,66

0,00
231.700,44

38.658.040,18

17.369.061,70

280.860,43

56.642.679,42

Informació complementària sobre les despeses de personal
Programa 422D

CAPÍTOL I

ARTICLE 10

Alts càrrecs

Personal docent

PAS funcionari

Personal laboral TOTAL (Diners 2013)

ALTS CÀRRECS

100.00 BÀSIQUES
100.01 COMPLEMENTÀRIES

TOTAL ARTICLE 10
ARTICLE 12
FUNCIONARIS

72.406,39
43.443,83
115.850,22

120.00 (son grup A1)
120.01 (son grup A2)
120.02 (son grup C1)
120.03 (son grup C2)
120.04 (sou grup E)
120.05 (trinenis)
120 TOTAL BÀSIQUES
121.00 (destinació)
121.01 (específics)
121.02 (residència)
121.03 (fons addicional/CPT/Complements PDI)
121 TOTAL COMPLEMENTÀRIES

3.451.076,68
0,00
0,00
0,00
1.099.240,45
4.550.317,13
2.850.025,46
5.462.963,61
264.710,80
1.080.804,88
9.658.504,75
14.208.821,88

TOTAL ARTICLE 12
ARTICLE 13
LABORALS
130.00 (bàsiques laborals fix)
130.01 (complementàries lab. fix)
130 TOTAL LABORAL FIX
131,00 PAS
131,01 PDI

7.084,88

79.491,27
43.443,83
122.935,10

418.007,81
402.178,83
868.413,67
850.321,92
3.706,52
508.808,70
3.051.437,45
1.539.298,41
957.070,98
181.023,67
41.273,41
2.718.666,47
5.770.103,92

3.869.084,49
402.178,83
868.413,67
850.321,92
3.706,52
1.608.049,15
7.601.754,58
4.389.323,87
6.420.034,59
445.734,47
1.122.078,29
12.377.171,22
19.978.925,80

0,00
0,00
0,00

TOTAL ARTICLE 13
ARTICLE 15
INCENTIUS AL RENDIMENT
150.00 (prod.investigació docents)
150.01 productivitat compensada PAS
150 TOTAL productivitat
151.00 gratificacions (PAS funcionari)

70.782,33
16.702,94
87.485,27
19.713,36
0,00
107.198,63

70.782,33
16.702,94
87.485,27
19.713,36
4.390.940,26
4.498.138,89

0,00
0,00
0,00

0,00

1.186.451,47
1.186.451,47
9.654,19
1.196.105,66

0,00
1.186.451,47
1.186.451,47
9.654,19
1.196.105,66

1.261.441,51

1.711.236,39

33.231,58

3.005.909,48

19.861.203,65

8.684.530,85

140.430,21

28.802.014,93

4.390.940,26
4.390.940,26

0,00

TOTAL ARTICLE 15
ARTICLE 16
QUOTES I PRESTACIONS SOCIALS
160 Quotes socials
160.00 Seguretat Social
162 Despeses socials personal UIB

TOTAL CAPÍTOL I

7.084,88

115.850,22

Informació complementària sobre les despeses de personal
Programa 541A

CAPÍTOL I

ARTICLE 10

Alts càrrecs

Personal docent

PAS funcionari Personal laboralTOTAL (Diners 2013)

ALTS CÀRRECS

100.00 BÀSIQUES
100.01 COMPLEMENTÀRIES

TOTAL ARTICLE 10
ARTICLE 12
FUNCIONARIS

72.406,39
43.443,83
115.850,22

120.00 (son grup A1)
120.01 (son grup A2)
120.02 (son grup C1)
120.03 (son grup C2)
120.04 (sou grup E)
120.05 (trinenis)
120 TOTAL BÀSIQUES
121.00 (destinació)
121.01 (específics)
121.02 (residència)
121.03 (fons addicional/CPT/Complements PDI)
121 TOTAL COMPLEMENTÀRIES

3.451.076,68

TOTAL ARTICLE 12
ARTICLE 13
LABORALS
130.00 (bàsiques laborals fix)
130.01 (complementàries lab. fix)
130 TOTAL LABORAL FIX
131.00 PAS
131.01PDI

TOTAL ARTICLE 13
ARTICLE 15
INCENTIUS AL RENDIMENT
150.00 (prod.investigació docents)
150.01 productivitat compensada PAS
150 TOTAL productivitat
151.00 gratificacions (PAS funcionari)

TOTAL ARTICLE 15
ARTICLE 16
QUOTES I PRESTACIONS SOCIALS
160 Quotes socials
160.00 Seguretat Social
162 Despeses socials personal UIB

TOTAL CAPÍTOL I

7.084,88

115.850,22

1.099.240,45
4.550.317,13
2.850.025,46
2.208.529,50
264.710,80
1.080.804,88
6.404.070,64
10.954.387,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.390.940,26
4.390.940,26
0,00
2.190.067,01
0,00
2.190.067,01
0,00
2.190.067,01

7.084,88

79.491,27
43.443,83
122.935,10

418.007,81
402.178,83
868.413,67
850.321,92
3.706,52
508.808,70
3.051.437,45
1.539.298,41
957.070,98
181.023,67
41.273,41
2.718.666,47
5.770.103,92

3.869.084,49
402.178,83
868.413,67
850.321,92
3.706,52
1.608.049,15
7.601.754,58
4.389.323,87
3.165.600,48
445.734,47
1.122.078,29
9.122.737,11
16.724.491,69
70.782,33
16.702,94
87.485,27
19.713,36

0,00

107.198,63

70.782,33
16.702,94
87.485,27
19.713,36
4.390.940,26
4.498.138,89
2.190.067,01
1.186.451,47
3.376.518,48
9.654,19
3.386.172,67

1.186.451,47
1.186.451,47
9.654,19
1.196.105,66

1.261.441,51

1.711.236,39

33.231,58

3.005.909,48

18.796.836,55

8.684.530,85

140.430,21

27.737.647,83

Informació complementària sobre les despeses de personal
Programa 331A

CAPÍTOL I

Alts càrrecsPersonal docentPAS funcionariPersonal laboral
TOTAL (Diners 2013)

ARTICLE 16 PRESTACIONS SOCIALS
162.00 Formació i reciclatge
162.05 Fons social

TOTAL PROGRAMA 331A

27.997,14
75.019,52
103.016,66

Despeses de personal. PDI numerari
CRÈDITS PROFESSORAT NUMERARI.
(SOU, DESTINACIÓ, C. ESPECÍFIC GRAL., RESIDÈNCIA, MÈRITS DOCENTS, INVESTIGACIÓ, CÀRRECS, TRIENNIS I CPT i COMPLEMENTS RETRIBUTIUS).

APLICACIONS

DOTACIONS
SOU BASE (12)

CATEGORIA DEDICACIÓ

121,00

120.00

INDIV.

C. DESTINACIÓ(14)

pagues extres(2)

TOTAL

INDIV.

121.01

TOTAL

INDIV.

C. ESPECÍFICOS(14)

Als càrrecs

Numeraris

Interí

total

2

123

0

125

13.308,60

1.636.957,80

1.368,72

168.352,56

12.165,02

1.520.627,50

3

5.765,28

17.295,84

592,93

1.778,79

11.211,62

33.634,86

311

13.308,60

4.032.505,80

1.368,72

414.722,16

11.141,90

3.465.130,90

CU

TC

CU

TP

TU/CEU

TC

TU/CEU

TP 6h.

3

3

5.765,28

17.295,84

592,93

1.778,79

7.598,64

TU/CEU

TP 3h

1

1

2.882,64

2.882,64

296,46

296,46

TEU

TC

57

58

13.308,60

771.898,80

1.368,72

TEU

TP 6h.

0

0

5.765,28

0,00

TEU

TP 4h.

1

1

3.843,48

TEU

TP 3h.

0

0

2.882,64

TOTAL

3
8

10

301

489

2

1

3

PLACES MINORITZADES TU/CEU
PLACES MINORITZADES TEU
TOTAL PROFESSORAT

502

13.308,60

0

13.308,60

502

TOTAL

INDIV.

INDIV.

TOTAL

TOTAL

TOTALPLACES

INDIV.

PLANTILLA

1.103,16

137.895,00

41.661,44

5.178.325,36

0,00

477,84

1.433,52

18.047,67

54.143,01

1.990.039,24

1.103,16

343.082,76

33.321,22

10.245.480,86

22.795,92

0,00

477,84

1.433,52

14.434,69

43.304,07

3.799,32

3.799,32

0,00

238,92

238,92

7.217,34

7.217,34

79.385,76

9.774,80

566.938,40

229.138,28

1.103,16

63.983,28

29.505,94

1.711.344,52

592,93

0,00

5.945,80

0,00

0,00

477,84

0,00

12.781,85

0,00

3.843,48

395,28

395,28

3.963,96

3.963,96

0,00

318,60

318,60

8.521,32

8.521,32

0,00

296,46

0,00

2.972,90

0,00

0,00

238,92

0,00

6.390,92

0,00

5.616.890,86

3.933.670,02

666.709,80

0,00

1.368,72

0,00

1.368,72

6.482.680,20

0,00

11.141,90

0,00

9.774,80

666.709,80

13.715,94

C. RESIDÈNCIA(12)

TOTAL
1.714.492,50

6.482.680,20

0

121.02

6.398,84

3.950,66

0,00

6.398,84

0,00

3.950,66

5.616.890,86

548.385,60

0,00

1.103,16

0,00

1.103,16

3.933.670,02

17.248.336,48

0,00

33.321,22

0,00

29.505,94

548.385,60

0,00
0,00
17.248.336,48

Apl.
SOU BASE ALTS CÀRRECS

100.00

150.000,00

COMPLEMENT ALT CÀRREC

100.01

90.000,00

CÀRRECS ACADÈMICS(14 pagues)

121.01

641.609,00

MÈRITS DOCENTS(14 pagues)

121.01

3.371.008,64

TRAMS D'INVESTIGACIÓ

150.00

1.405.141,62

COMPLEMENTS HOMOLOGACIÓ CCAA (invest.)

150,00

830.851,92

COMPLEMENTS HOMOLOGACIÓ CCAA (mérits+TEU's)

121.03

2.239.039,08

MÈRITS NO UNIVERSITARIS (14 pagues)

150.00

32.522,14

TRIENNIS

120.05

2.277.230,95

Llei 30/1990

121.00

PROMOCIONS

0,00

287.337,12
TOTAL PARCIAL PDI

QUOTA PATRONAL INTERINS

160.00

28.573.076,95
251.848,27

Ajustament per l'estalvi previst de places temporalment no cobertes

996.809,15
TOTAL GLOBAL

27.828.116,07

Despeses de personal. PDI contractat laboral
CRÈDITS PROFESSORAT CONTRACTAT LABORAL ( SOU, DESTINACIÓ, RESIDÈNCIA)

APLICACIONS

DOTACIONS

CATEGORIA
AJUDANT

pla.

*

total

29

0

29

0

AJUDANT DOCTOR

34

PROF. COL.LABORADOR

37

CONTRACTAT DOCTOR

100

0

131,01

131,01

SOU BASE(12)

COMPLEMENTS(12)

INDIV.
10.646,64

TOTAL

INDIV.

308.752,56

2.429,04

131,01
C. RESIDÈNCIA(12)

TOTAL

INDIV.

70.442,16

1.103,16

131,01
PAGA EXTRA (2)

TOTAL
31.991,64

INDIV.
2.342,86

TOTAL

TOTAL
67.942,94

INDEMNITZACIÓ

INDIVIDUAL

INDIV.

16.521,70

362,12

TOTAL

TOTAL
10.501,46

PLACES
489.630,76

34

10.646,64

361.985,76

8.285,76

281.715,84

1.103,16

37.507,44

3.387,30

115.168,20

23.422,86

513,38

17.454,84

813.832,08

37

13.238,76

489.834,12

11.764,68

435.293,16

1.103,16

40.816,92

3.899,96

144.298,52

30.006,56

657,68

24.334,09

1.134.576,81

100

13.238,76

1.323.876,00

15.034,92

1.503.492,00

1.103,16

110.316,00

4.129,92

412.992,00

33.506,76

734,39

73.439,47

3.424.115,47

VISITANTS (CD)

1

1

13.238,76

13.238,76

15.034,92

15.034,92

1.103,16

1.103,16

4.129,92

4.129,92

33.506,76

734,39

734,39

34.241,15

VISITANTS (PC)

1

1

13.238,76

13.238,76

11.764,68

11.764,68

1.103,16

1.103,16

3.899,96

3.899,96

30.006,56

657,68

657,68

30.664,24

VISITANT (Aj. Dr.)

1

1

10.646,64

10.646,64

8.285,76

8.285,76

1.103,16

1.103,16

3.387,30

3.387,30

23.422,86

513,38

513,38

23.936,24

ASSOCIAT 6 h.

49

49

3.884,52

190.341,48

2.234,04

109.467,96

503,16

24.654,84

1.096,18

53.712,82

7.717,90

169,16

8.288,81

386.465,91

ASSOCIAT 5,5 h.

7

7

3.560,76

24.925,32

2.047,92

14.335,44

461,16

3.228,12

1.004,82

7.033,74

7.074,66

155,06

1.085,43

50.608,05

ASSOCIAT 5h.

11

11

3.237,10

35.608,10

1.861,70

20.478,70

419,30

4.612,30

913,48

10.048,28

6.431,58

140,97

1.550,63

72.298,01

ASSOCIAT 4,5 h

12

12

2.913,36

34.960,32

1.675,56

20.106,72

377,28

4.527,36

822,54

9.870,48

5.788,74

126,88

1.522,52

70.987,40

ASSOCIAT 4 h.

73

73

2.589,72

189.049,56

1.489,44

108.729,12

335,40

24.484,20

730,80

53.348,40

5.145,36

112,78

8.232,58

383.843,86

ASSOCIAT 3,5 h.

10

10

2.265,96

22.659,60

1.303,32

13.033,20

293,52

2.935,20

639,46

6.394,60

4.502,26

98,68

986,80

46.009,40

ASSOCIAT 3 h.

113

113

1.942,32

219.482,16

1.117,08

126.230,04

251,52

28.421,76

548,10

61.935,30

3.859,02

84,58

9.557,68

445.626,94

ASSOCIAT 2,5 h.

30

30

1.618,56

48.556,80

930,96

27.928,80

209,64

6.289,20

456,76

13.702,80

3.215,92

70,49

2.114,58

98.592,18

ASSOCIAT 2h.

53

53

1.294,88

68.628,64

744,72

39.470,16

167,70

8.888,10

365,40

19.366,20

2.572,70

56,39

2.988,56

139.341,66

45

647,44

29.134,80

372,36

16.756,20

83,85

3.773,25

182,70

8.221,50

1.286,35

28,19

ASSOCIAT 1H.

45

TOTAL CONTRACTATS PLANTILLA

606

0

606

3.384.919,38

2.822.564,86

59.154,48
7.703.924,64
173.363,40

25

25

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

1.942,32

0,00

1.117,08

0,00

251,52

0,00

548,10

0,00

3.859,02

84,58

0,00

0,00

CONTRACTAT DOCTOR (P.I3)

6

6

13.238,76

79.432,56

15.034,92

90.209,52

1.103,16

6.618,96

4.129,92

24.779,52

33.506,76

734,39

4.406,37

205.446,93

ASSOCIATS CONVENIS 6h.

0

0

3.884,52

0,00

2.234,04

0,00

503,16

0,00

1.096,18

0,00

7.717,90

169,16

0,00

0,00

ASSOCIATS CONVENIS 4h.

1

1

2.589,72

2.589,72

1.489,44

1.489,44

335,40

335,40

730,80

730,80

5.145,36

112,78

112,78

0,00

ASSOCIATS CONVENIS 3h.
ASSOCIATS CONVENIS 1h.

5
3

5
3

1.942,32
647

9.711,60
1.942,32

1.117,08
372

5.585,40
1.117,08

251,52
84

1.257,60
251,55

548,10
183

2.740,50
548,10

3.859,02
1.286,35

84,58
28,19

422,91
84,58

0,00
0

170.173,68

8.082.734,97

0

646

3.476.653,26

2.919.849,22

0,00

1.268,73
165.231,63

EMÈRITS

646

0,00

995.452,96

AS. PER SABÀTICS (1-3h)

TOTAL CONTRACTATS LABORALS

0,00

335.755,81

343.967,77

1.023.703,78

ASSOCIATS ESTRANGERS (2 places)

131.01

67.849,12

TRIENNIS PROF. INDEFINITS

131.01

269.410,54

MÈRITS DOCENTS I TRAMS INVESTIGACIÓ

131,01

0,00

COMPLEMENTS CCAA

131,01

676.454,76

TOTAL RETRIBUCIONS CONTRACTATS

131.01

9.096.449,39

QUOTA PATRONAL

160,00

TOTAL
Ajustament per l'estalvi previst de places temporalment no cobertes
TOTAL GLOBAL CONTRACTATS

* Pròxima desdotació

9.096.449,39
2.361.404,96
396.229,79
11.061.624,56

Despeses de personal. PAS funcionari (I)

RETRIBUCIONS BÀSIQUES (apl. 120.00, 120.01, 120.02, 120.03 i 120.04) i RESIDÈNCIA (apl. 121.02)
SOU BASE (12)
CATEGORIA

INDIV.

TOTAL

INDIVIDUAL

GENERAL

APLICACIÓ

C.G.TÈCNIC DE GESTIÓ

A1

1

100.00

13.308,60

13.308,60

121.02

1.103,16

1.103,16

14.411,76

14.411,76

C.G.TÈCNIC DE GESTIÓ

A1

11

120.00

13.308,60

146.394,60

121.02

1.103,16

12.134,76

14.411,76

158.529,36

C.G. ESCALA DE GESTIÓ

A2

25

120.01

11.507,76

287.694,00

121.02

887,04

22.176,00

12.394,80

309.870,00

C.G.ADMINISTRATIU

C1

100

120.02

8.640,24

864.024,00

121.02

772,20

77.220,00

9.412,44

941.244,00

C.G.AUXILIAR ADM.

C2

111

120.03

7.191,00

798.201,00

121.02

511,80

56.809,80

7.702,80

855.010,80

C.G.AUXILIAR ADM.(Seus)

C2

7

120,03

7.191,00

50.337,00

121,02

657,84

4.604,88

7.848,84

54.941,88

2.159.959,20

APLICACIÓ

TOTAL

DOTACIONS

255

TOTAL

TOTAL

GRUP

TOTAL PLACES

INDIV.

C. RESIDÈNCIA(12)

174.048,60

2.334.007,80

APLICACIÓ
TOTAL GLOBAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES DEL PAS FUNCIONARI
PAGUES EXTRES

2.334.007,80

120.00/01/02/03

315.988,08

TOTAL COMPLEMENT PERSONAL

121,03

6.448,84

TOTAL PRODUCTIVITAT EQUIPARADA

150,01

5.191,32

TOTAL COMPLEMENT DE DESTINACIÓ

121,00

1.517.075,70

TOTAL COMPLEMENT ESPECÍFIC

121,01

1.107.911,61

TOTAL PRODUCTIVITAT COMPENSADA

150,01

1.008.165,74

NOVES NECESSITATS COJUNTURALS

120,03

PRÒXIMA DESDOTACIÓ (705/1007/90)

120,03

-71.319,10

PROMOCIONS

120,03

55.000,00

CARRERA ADMINISTRATIVA

121.01

3.693,24

TRIENNIS

120.05

527.034,34

Llei 30/1990

121.00

8.927,52

GRATIFICACIONS

151.00

10.000,00

TOTAL RETRIBUCIONS PAS FUNCIONARI
QUOTA PATRONAL

Funcionaris CG i CE

10.000,00

TOTAL PARCIAL
160.00

6.838.125,09
1.690.008,40

Ajustament per l'estalvi previst de places temporalment no cobertes

294.915,65
TOTAL GLOBAL

8.233.217,84

Despeses de personal. PAS funcionari (II)
RETRIBUCIONS BÀSIQUES (apl. 120.00, 120.01, 120.02, 120.03 i 120.04) i RESIDÈNCIA (apl. 121.02)
SOU BASE
CATEGORIA

APLICACIÓ

INDIV.

TOTAL
GENERAL

E. TÈCNIC CTI

A1

15

120.00

13.308,60

199.629,00

121.02

1.103,16

16.547,40

14.411,76

216.176,40

E. TÈCNIC SUPERIOR

A1

29

120.00

13.308,60

385.949,40

121.02

1.103,16

31.991,64

14.411,76

417.941,04

E. FACULTATIU BIBL. A1

4

120.00

13.308,60

53.234,40

121.02

1.103,16

4.412,64

14.411,76

57.647,04

C.E.AJUDANT BIBLIOTECA
A2

6

120.01

11.507,76

69.046,56

121.02

887,04

5.322,24

12.394,80

74.368,80

C.E.TÈCNIC MITJÀ CTI A2

14

120.01

11.507,76

161.108,64

121.02

887,04

12.418,56

12.394,80

173.527,20

C.E.TÈCNIC MITJÀ

A2

19

120.01

11.507,76

218.647,44

121,02

887,04

16.853,76

12.394,80

235.501,20

C.E.TÈCNIC MITJÀ-TP A2

1

120.01

5.753,88

5.753,88

121.02

443,52

443,52

6.197,40

6.197,40

C.E.AUXILIAR BIBLIOTECA
C1

30

120.02

8.640,24

259.207,20

121.02

772,20

23.166,00

9.412,44

282.373,20

C.E. TÈC. ESPECIALISTAC1
CTI

18

120.02

8.640,24

155.524,32

121.02

772,20

13.899,60

9.412,44

169.423,92

C.E.TÈCNIC ESPECIALISTA
C1

34

120,02

8.640,24

293.768,16

121.02

772,20

26.254,80

9.412,44

320.022,96

C.E. AUXILIAR SERVEI C2
BIBL.

16

120,03

7.191,00

115.056,00

121,02

511,80

8.188,80

7.702,80

123.244,80

C.E.AUXILIAR

C2

77

120,03

7.191,00

553.707,00

121,02

511,80

39.408,60

7.702,80

593.115,60

AUX. SUPORT ADM.

E

1

120,04

6.581,64

6.581,64

121,02

474,24

474,24

7.055,88

7.055,88

2.477.213,64

TOTAL

TOTAL

APLICACIÓ

264

TOTAL

INDIVIDUAL

DOTACIONS

TOTAL PLACES

INDIV.

C. RESIDÈNCIA

GRUP

199.381,80

2.676.595,44

APLICACIÓ
TOTAL GLOBAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES DEL PAS FUNCIONARI
PAGUES EXTRES

2.676.595,44

120.00/01/02/03/04

335.248,04

TOTAL PRODUCTIVITAT EQUIPARADA

150,01

387.684,70

TOTAL PRODUCTIVITAT COMPENSADA

150,01

1.056.859,08

TOTAL COMPLEMENT ESPECÍFIC+ C.Adm.

121,01

871.102,09

TOTAL COMPLEMENT DE DESTINACIÓ

121,00

1.662.869,60

TOTAL COMPLEMENT DE ROBA

121,03

52.582,12

121

26.472,70

TOTAL COMPLEMENT PERSONAL
PROMOCIONS

120,03

0,00

TRIENNIS

120.05

527.034,34

DIFERÈNCIA RESIDÈNCIA SEUS UNIV.

121,02

1.585,56

GRATIFICACIONS

151.00

10.000,00

TOTAL RETRIBUCIONS PAS FUNCIONARI
QUOTA PATRONAL

7.608.033,67

TOTAL PARCIAL
160.00

1.855.058,10

Ajustament per l'estalvi previst de places temporalment no cobertes

327.247,91
TOTAL GLOBAL

9.135.843,86

Despeses de personal. PAS laboral

R.P.T. PERSONAL LABORAL

SOU (apl. 130.00) I RESIDÈNCIA (apl. 130.01)+
GRUP

DOTACIÓ

I
IV.1
IV.2
TOTAL

SOU BASE
INDIVIDUAL TOTAL

0
4
3
7

25.267,05
15.901,50
14.861,40

C. RESIDÈNCIA
TOTAL
TOTAL
INDIVIDUAL
TOTAL INDIVIDUAL GENERAL

0,00
63.606,00
44.584,20
108.190,20

3.004,56
1.867,20
1.867,20

COMPLEMENT DE ROBA ( apl. 130.01)+
GRUP
DOTACIÓ IMPORT
IMPORT
IV.1
4
645,24
2.580,96
IV.2
1
645,24
645,24
TOTAL
5
3.226,20
COMPLEM. DIRECCIÓ CONVENI (apl. 130.01)
GRUP

DOTACIÓ

IV.1
TOTAL

1
1

IMPORT

IMPORT

INDIVIDUAL

ANUAL

1.908,12

1.908,12
1.908,12

0,00
7.468,80
5.601,60
13.070,40

28.271,61
17.768,70
16.728,60

COMPLEMENT PAGA EXTRA
(DESTÍ)

0,00
71.074,80
50.185,80
121.260,60

DOTACIÓ

COMPLEMENT DE LLOC (apl. 130.01)
GRUP
DOTACIÓ IMPORT
IMPORT
INDIVIDUAL
ANUAL
IV.1 (PT)
1
1.502,04
1.502,04
IV.1 (PT)
3
2.377,92
7.133,76
I(CES)
0
440,64
0,00
IV.1(CES)
4
543,00
2.172,00
IV.2(CES)
3
543,00
1.629,00
I (JMT)
0
3032,16
0,00
TOTAL
11
12.436,80

GRUP
I
IV.I
IV.2
TOTAL

0
4
3
7

(apl.130.00)

IMPORT

IMPORT

INDIVID.

ANUAL

923,94
471,27
389,91

0,00
1.885,08
1.169,73
3.054,81

COMPLEMENT PERSONAL (apl. 130.01)
COMPL.

EFECTIUS IMPORT

IMPORT

INDIVIDUALANUAL

CP
AD

0
1

TOTAL

1

1.121,46
1.092,36

0,00
1.092,36
0,00
1.092,36

TOTAL GLOBAL PLANTILLA P.A.S. LABORAL DEL CONVENI

142.978,89

1% INCREMENT C. ESPECÍFIC PAGUES EXTRES
CONTRACTES DURADA DETERMINADA

APL
130.00
131

LABORALS EVENTUALS PAS

131.00

GRATIFICACIONS

130.01

2.868,60

TRIENNIS

130.00

33.960,75

1.429,79
40.839,00
0,00

TOTAL RETRIBUCIONS PAS LABORAL
QUOTA PATRONAL

222.077,03
160.00

68.843,88

Ajustament per l'estalvi previst de places temporalment no cobertes
TOTAL GLOBAL

10.060,48
280.860,43

Despeses de personal. Professors associats de les illes menors

PROFESSORS ASSOCIATS ILLES MENORS/CAMPUS EXTENS (LOU) CURS 2013-2014

CATEGORIA

Núm.places

Sou base unitari

Total sou base

complements

Total compl.

Resid. unitari

Total resid.

100% P.extra

total

Indemnització

total indemn.

Total unitari

total global

ASSOCIATS 6h.

11

3.884,52

42.729,72

2.234,04

24.574,44

503,16

5.534,76

1.096,18

12.057,98

169,16

1.860,75

7.887,06

86.757,65

ASSOCIATS 5,5h.

2

3.560,76

7.121,52

2.047,92

4.095,84

461,16

922,32

1.004,82

2.009,64

155,06

310,12

7.229,72

14.459,44

ASSOCIATS 5h.

2

3.237,10

6.474,20

1.861,70

3.723,40

419,30

838,60

913,48

1.826,96

140,97

281,94

6.572,55

13.145,10

ASSOCIATS 4,5h.

8

2.913,36

23.306,88

1.675,56

13.404,48

377,28

3.018,24

822,54

6.580,32

126,88

1.015,04

5.915,62

47.324,96

ASSOCIATS 4h.

5

2.589,72

12.948,60

1.489,44

7.447,20

335,40

1.677,00

730,80

3.654,00

112,78

563,88

5.258,14

26.290,68

ASSOCIATS 3,5h.

6

2.265,96

13.595,76

1.303,32

7.819,92

293,52

1.761,12

639,46

3.836,76

98,68

592,08

4.600,94

27.605,64

ASSOCIATS 3h.

29

1.942,32

56.327,28

1.117,08

32.395,32

251,52

7.294,08

548,10

15.894,90

84,58

2.452,86

3.943,60

114.364,44

ASSOCIATS 2,5h.

38

1.618,56

61.505,28

930,96

35.376,48

209,64

7.966,32

456,76

17.356,88

63,39

2.408,82

3.279,31

124.613,78

ASSOCIATS 2h.

14

1.294,88

18.128,32

744,72

10.426,08

167,70

2.347,80

365,40

5.115,60

56,39

789,46

2.629,09

36.807,26

ASSOCIATS 1h.

3
118

647,44

1.942,32

372,36

1.117,08

83,85

251,55

182,70

548,10

28,19

84,58

1.314,54

3.943,63
495.312,58
238.495,90
733.808,48
153.051,59

Complementes addicionals
TOTAL
QUOTA PATRONAL

TOTAL NÒMINA+QUOTA PATRONAL

886.860,06
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1. Introducció
Per tal d’iniciar la memòria del pressupost de la Fundació General de la UIB caldria recordar l’objecte
que recullen els seus estatuts. L’article segon dels estatuts de la FuGUIB fixa l’objecte i finalitat de la
Fundació:
…són fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica al foment de la cultura i
l’esport en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en especial a la Universitat de les Illes
Balears, entenent que són activitats fonamentals de l’educació integral de la persona, i que puguin
contribuir a millorar la societat en la qual es troba la Fundació, dirigida a persones que de manera
eventual o permanent es relacionen amb la Universitat i hi viuen. En particular, les activitats han de
contribuir a establir vies de col∙laboració entre la Universitat de les Illes Balears i les institucions dels seu
entorn econòmic, social i geogràfic.
Per tal de dur a terme aquestes activitats la Fundació té com a objectius:
1. Recaptar fons, fins i tot recorrent al finançament extern, i utilitzar‐los en la promoció i el
finançament dels objectius de la fundació.
2. Col∙laborar en la creació, l’establiment, la construcció i la gestió d’instal∙lacions destinades a totes
aquelles activitats que puguin contribuir a la realització dels objectius principals.
3. Potenciar sinergies en l’ús social d’instal∙lacions de la Universitat en la línia dels objectius de la
Fundació, especialment pensant a facilitar l’accés a l’esport de col∙lectius necessitats per raons
econòmiques, de minusvalideses i altres.

2. Pla d’actuacions 2014
Serveis Generals
•
•
•

Continuar amb la millora contínua de la gestió econòmica ‐ administrativa dels diferents centres de
servei dependents de la Fundació
Desenvolupament de procediments de control de qualitat i control de gestió.
Desenvolupament d’indicadors de gestió dins el marc del sintema de gestió per tal de fixar objectius
i fer‐ne seguiment.

Campusesport
• Controlar els costos per tal de millorar l’eficiència en la prestació dels serveis.
• Dinamitzar l’Esport Universitari com a recurs per aconseguir una elevada taxa d’utilització de les
instal∙lacions esportives en els horaris de menys ocupació.
• Dissenyar i executar programes conjunts amb la Residència i l’empresa assignada per a la gestió
del servei de cafeteria de les instal∙lacions.
• Impulsar les relacions de CampusEsport amb les Federacions Esportives i altres entitats per tal
d’aconseguir una major percentatge d’ocupació d’espais, donar‐mos a conèixer a nous col∙lectius
i obrir‐nos més a la societat.
• Consolidar els programes actuals i iniciar‐ne de nous que tenguin demanda dintre de la societat
actual.
• Millorar la comunicació amb els socis i usuaris actuals per així fidelitzar‐los al màxim.
• Planificar a curt ‐ mig termini la millora i el creixement d’instal∙lacions i de serveis.

Residència
•
•
•
•
•

Mantenir un nivell d’ocupació elevat a les habitacions individuals durant el curs.
Executar millores d’infraestructures: conservació i seguretat de l’edifici.
Millorar el nivell d’ocupació de les habitacions dobles durant el curs
Executar programes conjunts amb Campusesport per a l’ocupació de l’estiu
Realitzar millores al mobiliari i equipament de les habitacions i les zones comunes

Servei de Congressos
• Seguir incrementant la visibilitat dins la comunitat universitària. Visites personalitzades als
directors de departament, degans, responsables de càtedres, etc
• Acció comercial orientada a promocionar el nostre servei fora de l’àmbit universitari. Visites a
col∙legis professionals i empreses potencials organitzadores d’esdeveniments.
• Fomentar el servei a través de les xarxes socials.
• Continuar amb la distribució del butlletí electrònic.

3. Sistema de gestió integrat: Qualitat i medi ambient
Per a l’any 2014 es duran a terme les tasques oportunes per continuar amb els sistemes de gestió de
qualitat i medi ambient en quant a operativa.
No obstant l’anterior, es continua amb la suspensió temporal de les certificacions externes per tal de
aprofitar l’estalvi econòmic.
Al punt 6 d’aquest pressupost, s’adjunta les dades mediambientals i de satisfacció de clients.

4. Les xifres del pla d’actuacions 2014
El Pla d’Actuacions per a l'any 2014 és de 2.630.266,05 €. La taxa de variació en relació amb l'any 2013
ha sofert un augment del 0,76%.
Ingressos
Referent als ingressos de la residència, s'ha considerat un 80% d'ocupació en les habitacions individuals
durant el curs acadèmic i l’expectativa d’increment dels ingressos de l’estiu degut a la signatura
d’acords.
En quant als ingressos de Campusesport, es preveu un augment dels ingressos per abonaments entorn
al 8,5% durant el 2014 en comparació amb el pla d’actuacions 2013 degut a la bona resposta obtinguda
en relació al nou sistema de pagament en quotes. Mentre que la partida d’ingressos per activitats
esportives i d’oci (cursos de natació, tennis, pàdel, escola de futbol, lligues de futbol, estades, etc.)
reflecteix novament una baixada, estimant uns ingressos per a 2014 de 898.390,14 €. La disminució
d'aquesta partida es deu a la formalització d'acords a llarg termini que ens permetrà obtenir ingressos
durant més temps a canvi d'una reducció dels marges que veníem obtenint fins ara, situació que es
reflecteix en aquesta baixada d'aproximadament un 4,8%.

Despeses
Les despeses de personal suposen el 47,55% del total de les despeses. La mesura presa en 2013 relativa
a la disminució temporal d’un 5% del total dels salaris del personal es mantindrà per els futurs exercicis.
La variació de les despeses de personal de la Fundació ha estat d’un augment de 2% degut a la
internalització d’un servei fins ara extern.
Els treballs realitzats per altres empreses seguiran sent altra despesa important amb un total de
248.800,67 euros registrant una baixada de 7,87% respecte al pla 2013, mentre que la despesa per
subministraments s’augmenta en un 22,34%, de 312.413,04 en 2013 a 382.225,05 en 2014.

5. Programa d’Inversions 2014
Les inversions pressupostades per l’exercici 2014 seran finançades mitjançant el cash flow generat, així
mateix presentem un programa d’inversions que només es podrà executar en la seva totalitat si es
generen els ingressos suficients.

Residència
Naturalesa

PLA 2014

Mobiliari i inversions de reposició
Millores edifici

6.000,00 €
27.800,00 €

Total

33.800,00 €

Naturalesa

PLA 2014

Campusesport
Millores pistes de pàdel
Millores piscina
Millores camp de gespa
Millores sistema informàtic i WIFI
Millores sales fitness i aeròbic
Mobiliari i inversions de reposició
Altres millores exteriors i accessos

Total

14.000,00 €
26.000,00 €
4.000,00 €
8.500,00 €
30.795,45 €
18.605,54 €
10.000,00 €

111.900,99 €

6. Estadístiques, dades de funcionament i dades mediambientals

Ocupació Residència d’estudiants 12‐13

Valoració enquestes Residència d’estudiants 12‐13

RESIDENTS
SERVEIS

PROMITJOS
Curs 11/12

Curs 12/13

Diferència

1. Habitació

6,21

6,45

0,25

2. Servei de neteja

4,69

6,50

1,81

3. Roba de llit i tovalloles

5,84

6,81

0,96

4. Servei de menjador

4,00

4,43

0,43

5.Servei de bugaderia d'autoservei

5,09

5,31

0,21

6. Tracte personal de les recepcionistes

7,03

7,68

0,65

7. Eficàcia del servei de manteniment

6,38

7,43

1,05

8. Zones comunes

5,41

6,36

0,95

9. Rel∙lació qualitat‐preu

3,80

4,63

0,83

10. Valoració general

5,21

5,64

0,43

32,59%

22,78%

‐9,82%

% Participació

Evolució de socis Campusesport

Valoració enquestes Instal∙lacions Esportives 2013

Àrea / espai

Tipus enquestats

Part general

Part específica

Nº enquestes contestades

Lloguers

7,12

6,66

14

Cursos

7,60

8,83

16

Lloguers

5,86

5,28

3

Cursos

7,30

7,41

6

Lloguers

8,63

8,33

10

7 contra 7 (competicions)

7,61

7,49

117

Escola de Futbol

7,58

7,98

9

Lloguers

7,51

7,64

44

5 contra 5 (competicions)

7,70

7,74

19

Abonats

7,61

7,28

44

Cursos natació

7,56

7,68

24

Cursos natació adults

7,50

7,41

1

Escola de natació

8,00

8,19

34

Natació Sincronitzada

7,75

8,24

4

Waterpolo

7,13

7,07

5

ACTIV.DIRIGIDES

Posa't en Marxa

7,58

7,65

73

SALA FITNESS

Sala de Fitness

8,31

7,35

69

Estades Ludicoesportives

9,44

9,55

30

Campus perfeccionament

8,44

9,19

28

7,70

7,74

550

PÀDEL
TENNIS
CAMP FUTBOL

PAVELLÓ

PISCINA

ACTIVITATS ESTIU
PROMITJOS / TOTALS

Promitjos anuals

2012 2013

Dif. General 12/13

Part general
Part específica

7,77 7,70
7,87 7,74

‐0,07
‐0,14

Promitj total

7,82 7,72

‐0,10

Esdeveniments organitzats pel servei de congressos durant 2013.

Esdeveniment
First Conference of the International
Society for Atmospheric Research using
Remotely‐piloted Aircraft
EMBO Workshop: Glycoproteins: From
Structure to Disease

Data

Assistents

Del 18 al 20 de febrer de 2013

61

Del 24 al 26 d’abril de 2013

62

RECA9 – Reunión Científica sobre Atención Del 8 al 10 de maig de 2013

65

9th WORKSHOP Professor V. J. Benedí.
Mechanisms of Antimicrobial Resistance.
Del 23 al 28 de juny de 2013
A Practical Approach
XIV
Conference
Economics

on

International

XXIII Congreso de Geógrafos Españoles

20

Del 27 al 28 de juny de 2013

65

Del 23 al 25 de octubre de
2013

100

Celebrating and Enhancing the Tourism
Del 23 al 25 de octubre de
Knowledge‐based Platform: A Tribute to
2013
Jafar Jafari
On line International Conference on Del 9 al 20 de desembre de
Strengthening Family Strategy 2013
2013

125

80

En aquests moments els esdeveniments confirmats pel 2014 són :
• AMDO2014 ‐ VIII Conference on Articulated Motion and Deformable Objects, del 16 al 18 de
juliol de 2014
• 14th International Conference NUSOD, Connecting Theory and Application of Optoelectronic
Devices, del 1 al 4 de setembre de 2014
• ISLC – IEEE International Semiconductor Laser Conference, del 7 al 10 de setembre de 2014
• First International Conference on the Acquisition of Romance Languages, del 18 al 19 de
setembre de 2014
• International Workshop on Power And Timing Modeling, Optimization and Simulation PATMOS /
5th European Workshop on CMOS Variability, del 29 de setembre a l’1 d’octubre de 2014
• 5ª Jornadas de la Red de Catálisis Asimétrica ‐ Red CASI, 2 i 3 d’octubre de 2014
Candidatures. Estam treballant en la candidatura dels següents esdeveniments:
•
•

Reunió de directors de departament de Fisioteràpia, maig 2014
XXIX Simposio de la Asociación Española de Economía, desembre de 2014

Dades mediambientals

Annex I

Pla d'Actuacions 2014
Fundació General de la UIB

Ingressos Campusesport

Pla actuacions 2014

Abonaments

656.698,53 €

Anual
Semestral
Trimestral
Mensual i altres
Carnets Abonaments
Contracte

271.208,40 €
66.390,54 €
115.813,84 €
23.870,57 €
12.604,00 €
166.811,18 €

Arrendament d'Instal.lacions

139.988,95 €

Gespa Artificial
Pavelló Cobert
Tennis i pàdel
Altres arrendaments

33.867,39 €
23.689,04 €
59.987,69 €
22.444,83 €

Activitats esportives i d'oci

898.390,14 €

Natació i aigua
Tennis i pàdel
Programa Escolar de Natació
Competicions
TUIB/CEDU
Escola de Futbol Base
Estades LúdicoEsportives
Altres activitats d'estiu
Formació
Altres activitats

341.052,06 €
26.318,01 €
132.854,68 €
151.874,47 €
6.000,00 €
59.971,98 €
72.094,84 €
64.862,10 €
21.705,50 €
21.656,50 €

Venda i lloguer de Material
Subvencions
Altres ingressos

17.037,26 €
55.727,14 €
36.131,22 €

Patrocinadors instal∙lacions
Ingressos per serveis diversos
Ingressos cafeteria

Total Ingressos Campusesport
Ingressos Residència d'Estudiants

10.000,00 €
15.859,52 €
10.271,70 €

1.803.973,24 €
Pla actuacions 2014

Curs Acadèmic

456.360,00 €

Residents
Habitacions Dobles Curs
Servei de Menjador

429.000,00 €
22.800,00 €
4.560,00 €

Estiu

183.046,99 €

Habitacions i Pensions

183.046,99 €

Altres Ingressos

7.203,03 €

Telèfon habitacions
Lloguer màquines expenedores
Fitxes Rentadores
Altres Ingressos
Donacions beques Residència UIB

170,47 €
440,00 €
2.266,96 €
1.658,93 €
2.666,67 €

Total Ingressos Residència d'Estudiants
Ingressos UIBcongres

646.610,02 €
Pla actuacions 2014

Ingressos serveis congressos

30.900,00 €

Ingressos congressos

25.400,00 €

Ingressos per gestió proveïdors
Altres Ingresos

5.500,00 €
0,00 €

Ingressos per activitats organitzades

120.000,00 €

Total Ingressos UIBcongres
Ingressos Serveis Generals

150.900,00 €
Pla actuacions 2014

Ingressos gestió

3.782,79 €

Total Ingressos Serveis Generals
Altres Ingressos FuGUIB

3.782,79 €
Pla actuacions 2014

Coral UIB

25.000,00 €

Total Altres Ingressos FuGUIB

25.000,00 €
Pla actuacions 2014

TOTAL INGRESSOS

2.630.266,05 €

Despeses Campusesport

Pla actuacions 2014

Despeses de personal

827.811,91 €

Sous i salaris
Quotes socials
Formació
Incentius al rendiment

627.262,61 €
198.670,38 €
1.878,92 €
0,00 €

Compres de mercaderies
Reparacions i manteniment

3.289,56 €
70.928,28 €

Manteniment preventiu
Manteniment específic piscina
Reparacions
Material de manteniment

24.240,81 €
16.620,13 €
13.801,52 €
16.265,82 €

Primes d'assegurances
Publicitat i promoció

10.765,96 €
35.482,93 €

Publicitat
Obsequis participants en activitats

28.458,18 €
7.024,75 €

Subministraments

319.843,18 €

Telefon
Aigua
Combustibles
Energia tèrmica
Energia elèctrica

6.808,18 €
57.648,77 €
34.743,06 €
115.270,81 €
105.372,36 €

Ajuts individuals
Activitats esportives i oci

13.850,00 €
126.863,11 €

Posa't en marxa
Natació i aigua
Competicions
TUIB/CEDU
Escola de Futbol Base
Estades LúdicoEsportives
Formació
Altres activitats

7.171,61 €
17.438,45 €
32.508,27 €
0,00 €
20.990,08 €
27.288,00 €
4.830,91 €
16.635,79 €

Altres Despeses Corrents

40.140,66 €

Material Esportiu
Productes neteja
Altres despeses
Serveis bancaris

5.970,72 €
12.370,22 €
15.761,33 €
6.038,39 €

Despeses Financeres
Amortitzacions

1.560,00 €
183.533,35 €

Amortitzacions

Despeses Campusesport
Despeses Residencia
Despeses de personal
Sous i salaris
Quotes socials
Incentius al rendiment

Treballs realitzats per altres emp.
Netetja
Servei de vigilancia
Servei de menjador

Reparacions i conservació
Manteniment
Reparacions i manteniment
Manteniment ascensor
Material de manteniment

Primes d'assegurances
Publicitat i promoció
Subministraments
Energía Eléctrica
Agua
Telefon
Energía Tèrmica
Combustibles
Gas cuina

Altres Despeses Corrents
Activitats Culturals Residents
Arrendaments
Productes de netetja
Altres despeses

Despeses Financeres
Amortitzacions

Total Despeses Residència

183.533,35 €

1.634.068,94 €

Pla actuacions 2014
155.015,76 €
117.436,19 €
37.579,58 €
0,00 €

242.629,63 €
1.500,00 €
33.044,39 €
208.085,23 €

14.200,00 €
4.200,00 €
2.400,00 €
1.600,00 €
6.000,00 €

364,28 €
9.999,96 €
58.448,51 €
24.716,64 €
12.000,00 €
3.791,85 €
15.942,25 €
338,84 €
1.658,93 €

27.755,64 €
4.500,00 €
12.000,00 €
6.000,00 €
5.255,64 €

430,56 €
31.670,53 €

540.514,87 €

Despeses UIBcongres

Pla actuacions 2014

Despeses personal

46.735,29 €

Sous i salaris
Quotes socials
Formació

35.397,04 €
11.338,25 €
0,00 €

Publicitat i promoció
Altres despeses
Suministres

900,00 €
679,07 €
933,63 €

Telèfon

933,63 €

Manteniment aplicacions informàtiques

0,00 €

Manteniment programa

0,00 €

Amortitzacions
Despeses per organització d'activitats

1.651,02 €
120.000,00 €

Total Despeses Congressos

Despeses Serveis Generals

170.899,01 €

Pla actuacions 2014

Despeses de personal

221.219,18 €

Sous i salaris
Quotes socials
Incentius al rendiment

166.330,21 €
54.888,97 €
0,00 €

Treballs realitzats per altres emp.

6.171,04 €

Auditoria de comptes
Canon anual ISO 14001/9001
Auditoría interna
Servei de prevenció

4.126,00 €
0,00 €
0,00 €
2.045,04 €

Serveis de professional independents

15.636,94 €

Asesoria Laboral
Despeses notaria

15.600,00 €
36,94 €

Reparacions i conservacions
Publicitat i promoció
Subministraments
Despeses Financeres
Altres Despeses Corrents
Amortitzacions

1.062,50 €
783,30 €
2.999,73 €
321,74 €
5.741,77 €
5.847,03 €

Despeses Serveis Generals
Altres Despeses FuGUIB

259.783,23 €
Pla actuacions 2014

Coral UIB

25.000,00 €

Total Altres Despeses FuGUIB

25.000,00 €
Pla actuacions 2014

TOTAL DESPESES
Inversions i operacions financeres
Inversions Campusesport
Inversions Residència
Inversions Congressos
Inversions SG
Amortització Leasing

Total inversions i operacions financeres

2.630.266,05 €
Pla actuacions 2014
111.900,99 €
33.800,00 €
0,00 €
0,00 €
21.273,80 €

166.974,79 €

Resum del Pla Actuacions 2014: FuGUIB
Ingressos
Campusesport
Residència d'Estudiants
Serveis Generals
Organització Congressos
Altres Ingressos FuGUIB
TOTAL INGRESSOS 2014

euros
1.803.973,24
646.610,02
3.782,79
150.900,00
25.000,00
2.630.266,05

%

Despeses
Despeses de personal
Treballs realitzats per altres emp.
Reparacions i conservació
Serveis de professionals independents
Subministraments
Altres Despeses Corrents
Activitats congressos
Activitats esportives i oci
Activitats Coral UIB
Despeses Financeres
Amortitzacions
TOTAL DESPESES 2014

euros
1.250.782,14
248.800,67
86.190,78
15.636,94
382.225,05
149.753,13
120.000,00
126.863,11
25.000,00
2.312,30
222.701,93
2.630.266,05

%

68,59%
24,58%
0,14%
5,74%
0,95%
100,00%

47,55%
9,46%
3,28%
0,59%
14,53%
5,69%
4,56%
4,82%
0,95%
0,09%
8,47%
100,00%

Comparació Pressupost 2013 i 2014
Ingressos
Campusesport
Residència d'Estudiants
Serveis Generals
Organització Congressos
Altres Ingressos FuGUIB
TOTAL INGRESSOS

2013
1.814.856,90
595.212,40
2.943,00
172.723,75
24.684,72
2.610.420,77

2014
1.803.973,24
646.610,02
3.782,79
150.900,00
25.000,00
2.630.266,05

var %
‐0,60%
8,64%
28,54%
‐12,64%
1,28%
0,76%

Despeses
Despeses de Personal
Treballs realitzats per altres empreses
Reparacions i conservació
Serveis de professionals independents
Subministraments
Activitats esportives i ocio
Despeses Financeres
Altres despeses corrents
Activitats congressos
Activitats Coral UIB
Amortitzacions
TOTAL DESPESES

2013
1.226.216,61
270.064,55
107.860,20
15.600,00
312.431,04
169.145,56
2.863,09
132.244,59
120.000,00
24.684,72
229.310,41
2.610.420,77

2014
1.250.782,14
248.800,67
86.190,78
15.636,94
382.225,05
126.863,11
2.312,30
149.753,13
120.000,00
25.000,00
222.701,93
2.630.266,05

var %
2,00%
‐7,87%
‐20,09%
0,24%
22,34%
‐25,00%
‐19,24%
13,24%
0,00%
1,28%
‐2,88%
0,76%

2013
112.000,00
18.000,00
0,00
22.480,80
152.480,80

2014
111.900,99
33.800,00
0,00
21.273,80
166.974,79

var %
‐0,09%
87,78%
0,00%
‐5,37%
9,51%

Inversions i Operacions financeres
Campusesport
Residència
Congressos
Amortització préstec
TOTAL INVERSIONS i OF

Pla Actuacions d'Ingressos 2014
Fundació General de la UIB

Campusesport
68,59%

Altres Ingressos FuGUIB
0,95%

Residència d'Estudiants
24,58%
Organització Congressos Serveis Generals
0,14%
5,74%

Pla Actuacions de Despeses 2014
Fundació General de la UIB

Treballs realitzats per altres
emp.
9,46%

Serveis de professionals
independents
0,59%
Reparacions i conservació
3,28%

Subministraments
14,53%

Despeses de personal
47,55%

Altres Despeses Corrents
5,69%

Amortitzacions
8,47%
Despeses Financeres
0,09%

Activitats congressos
4,56%
Activitats esportives i oci
4,82%
Activitats Coral UIB
0,95%

2014

Pressupot general de la FUEIB, aprovat pel Patronat, Junta de data 13-12-13
Ingressos

1. Ingressos de l’entitat per activitat pròpia:

a) Quotes d’usuaris i afiliats

0,00

2.489.763,00

0,00

b) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

c) Subvencions, donacions i llegats imputats al resultat

531.488,00

2. Venda i altres ingressos ordinaris de l’activitat mercantil

0,00

3. Altres ingressos

0,00

4. Ingressos financers

0,00

5. Ingressos extraordinaris

0,00

Total ingressos per operacions de funcionament

3.021.251,00

1.a) Inclou la pràctica totalitat dels ingressos de la FUE: matrícules de cursos,
transferències del Govern per a cursos i projectes, cobraments a compte dels articles 83 de
la LOU i de facturació dels serveis dels professors de la UIB, els projectes propis de la
FUE que financien la Unió Europea, els diferents ministeris, el Govern de les Illes, y
qualsevol altra institució i/o empresa, EXCEPTE SI ES TRACTA DE SUBVENCIONS.
1.c) Inclou les subvencions rebudes pels mateixos conceptes que l’apartat anterior.

Despeses

1.Ajuts monetaris i altres:

0,00

a) Ajuts monetaris
b) Despeses per col·laboracions i de l’òrgan de govern
2. Consums d’explotació

0,00

3. Despeses de personal

673.415,00

4. Dotacions per amortitzacions d’immobilitzat
5. Altres despeses

45.400,00
2.297.436,00

6. Variacions de les provisions de l’activitat
7. Despeses financeres i assimilades

0,00
5.000,00

8. Despeses extraordinàries

0,00

9. Impost de Societats

0,00

Total despeses per operacions de funcionament

3.021.251,00

3. Despeses de personal, corresponents íntegrament al personal contractat per la FUE.
4. Dotacions per amortitzacions d’immobilitzat. Integrament de la FUE
5. Altres despeses. Pagaments a professors per docència o per projectes, despeses de
viatge, IVA i IRPF recaptats, fungibles, honoraris de direcció i coordinació, publicitat,
energies, comunicacions, reparacions i neteja, tan a càrrec dels cursos i projectes, com a
càrrec de la FUE.
7. Despeses financeres i assimilades. Comissions bancàries i despeses suportades d’avals
bancaris per poder dur a terme l’execució de determinats projectes.

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ PER A L'EXERCICI DE 2014 DEL PRESSUPOST DE LA UIB I EL DE LES SEVES
FUNDACIONS
INGRESSOS
Operacions corrents
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Operacions de capital
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX
TOTAL

PRESSUPOST PROPI

DESPESES

PRESSUPOST PROPI

Operacions corrents
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Operacions de capital
Capítol VI
Capítol VII
Capítol IX
TOTAL

FUGUIB

16.099.869,52
52.203.265,66
265.611,53

2.551.600,54
12.666,67
10.271,70

5.336.790,76
12.134.336,40
86.039.873,87

55.727,14
2.630.266,05
FUGUIB

56.642.679,42
10.866.687,30
865.143,75
635.748,15

1.250.782,14
1.034.469,68
2.312,30
-

15.299.063,56
250.000,00
1.480.551,69
86.039.873,87

321.428,13
21.273,80
2.630.266,05

Ajustaments

55.727,14

FUE

Ajustaments

2.489.763,00
-

277.853,00

55.727,14

531.488,00
3.021.251,00

277.853,00

Ajustaments

FUE

Ajustaments

673.415,00
2.295.436,00
5.000,00
2.000,00

222.282,40
55.570,60

55.727,14

55.727,14

45.400,00
3.021.251,00

277.853,00

TOTAL CONSOLIDAT
20.863.380,06
52.215.932,33
275.883,23
5.868.278,76
12.134.336,40
91.357.810,78
TOTAL CONSOLIDAT

58.344.594,16
14.141.022,38
872.456,05
637.748,15
15.610.164,55
250.000,00
1.501.825,49
91.357.810,78

MEMÒRIA GLOBAL (PAS I PDI) DEL PLA DE FORMACIÓ DE LA UIB DE L'ANY 2013

Indicadors
1. Accions formatives planificades
2. Accions formatives no planificades
3. Accions formatives anul·lades
4. Accions formatives realitzades
5. Total d'hores dels cursos
6. Places ofertes
7. Places cobertes (admesos)
8. Percentatge places cobertes/places ofertes
9. Certificats d'aprofitament
10. Certificats d'assistència
11. Renuncies/Baixes
12. Cost (*)
13. Inversió per alumne
14. Inversió per hora (**)
15.Grau mitjà de satisfacció (valors del 0 al 4)
mitjana valor curs i valor professor

Formació PAS I PDI
68
16
14
70
665
1.560
1.461
93,65
656
501
304
30.058,95
20,57
45,20

Formació específica PDI
67
5
11
61
381
1.649
1.155
70,04
218
494
443
13.676,92
11,84
75,98

TOTAL
135
21
25
131
1.046,00
3.209
2.616
81,52
874
995
747
43.735,87
16,72
51,76

3,21

3,02

3,12

Notes explicatives:
12. Cost: el cost total del pla inclou cost de material: llibres, fotocòpies, etc).
(*) S`ha de tenir present que els cursos de l'àrea de teleeducació i tic que son impartits per Campus Extens no suposen cap cost
ja que es consideran que son part de les funcions del Servei.
13. Inversió per alumne: la relació entre el cost total del pla i el nombre d'admesos
14. Inversió per hora: la relació entre el cost total del pla i el nombre d'hores fetes.
(**) Aquest càlcul s'ha fet sense tenir en compte els cursos de Campus Extens ( 201 hores).

1046-201= 845
381-201= 180

15. El grau mitjà de satisfacció de l’alumne és la valoració global sobre els continguts dels cursos i la valoració global del professorat que ha impartit el curs.

Activitats en l’àmbit de la internacionalització i de la mobilitat universitària
Continuant amb el propòsit d’enfortir el grau d’internacionalitat de la UIB i d’augmentar la seva projecció
internacional, durant el curs 2013-14 s’han dut a terme diverses accions enfocades tant a consolidar els
programes de mobilitat d’estudiants existents com a iniciar-ne de nous, al mateix temps que s’han posat
en marxa les corresponents convocatòries de mobilitat per a professors i personal d’administració i
serveis. Més enllà de la promoció i gestió de la mobilitat, s’han impulsat les relacions de col·laboració i
cooperació interuniversitària, la participació en xarxes i consorcis i en projectes europeus de cooperació
educativa, per tal de seguir augmentant la presència internacional de la UIB.
1. Mobilitat d’estudiants, de personal docent i investigador i personal d’administració i serveis
Respecte als programes de mobilitat per a l’alumnat, és el programa ERASMUS-Estudis el que presenta
el màxim nombre d’intercanvis. El curs 2013-14, s’han signat a la UIB un total de 422 acords bilaterals
ERASMUS, que han generat una oferta potencial a l’alumnat de 1.810 places per realitzar estudis en
l’àmbit europeu. L’acció ERASMUS per a estudis està finançada per la Comissió Europea, l’OAPEE, la
UIB, el Ministeri d’Educació, Ciència i Esports i el Servei de Relacions Internacionals, entre d’altres.
Durant el curs 2013-14, 157 alumnes de la UIB, amb un total de 1.055,3 mesos d’estada, han realitzat un
intercanvi en aquest programa. Les titulacions en les quals hi ha hagut més estudiants acollits al programa
ERASMUS-Estudis han estat: grau d’Administració i Direcció d’Empreses, grau de Turisme, grau
d’Estudis Anglesos, grau de Llengua i Literatura Espanyoles, grau d’Educació Primària i grau
d’Economia. Els països de destinació més freqüentats pels estudiants de la UIB durant aquest curs
acadèmic són (en aquest ordre) Alemanya, Itàlia, França, Suècia i Regne Unit. Pel que fa als alumnes
provinents d’altres universitats que ha acollit la UIB en aquest programa, la UIB ha rebut 169 estudiants
europeus, majoritàriament als estudis de grau de Llengua i Literatura Espanyoles, grau de Turisme, grau
d’Administració i Direcció d’Empreses, grau d’Estudis Anglesos, grau de Dret i grau d’Economia. Quant
als països d’origen dels alumnes rebuts, s’observa que els estudiants provenen principalment d’Alemanya,
d’Itàlia i de França.
En l’acció ERASMUS-Pràctiques, gestionada per la CAEB en consorci amb la UIB, entre d’altres, hi han
participat 7 alumnes de la UIB, i 4 alumnes d’universitats europees han fet una estada a la UIB.
D’altra banda, la UIB continua participant en diversos programes ERASMUS Mundus Acció 2, com ara
l’Averroès (Magrib), que durant aquest any acadèmic ha rebut 4 estudiants, i ha enviat 1 alumne i 1
membre del PDI cap a aquestes universitats magribines; el programa EUROWEB (països de l’oest dels
Balcans), amb el qual la UIB ha rebut durant aquest curs 11 estudiants i 1 membre del PDI, i ha enviat 3
alumnes i 3 membres del PDI; i finalment el programa CANEM (països d’Àsia Central), amb el qual
s’han rebut 17 alumnes i 11 membres del PAS.
Altres programes ERASMUS Mundus Acció 2 que varen ser aprovats l’any passat per la Comissió
Europea i en els quals la UIB participa com a sòcia són: Alyssa (Tunísia), CANEM 2 (països d’Àsia
Central), HERMES (Orient Mitjà) i UnetBA (Marroc, Tunísia, Algèria, Egipte i Líbia). Està previst que
el proper curs acadèmic 2014-15 es rebran 34 persones entre alumnes i personal universitari, i se
n’enviaran 4, seleccionades en les diferents convocatòries celebrades al llarg d’aquest curs.
Els estudiants de la UIB tenen també l’oportunitat d’anar a estudiar a universitats que són fora de l’àmbit
del programa ERASMUS.
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El programa de convenis d’intercanvi d’estudiants prové dels acords bilaterals de col·laboració signats
entre la UIB i universitats d’altres països com els Estats Units, Canadà, Argentina, Brasil, Mèxic, Xile,
Taiwan, la República Dominicana, la Federació Russa i Xina; durant el curs acadèmic 2013-14, 21
estudiants de la UIB han fet un intercanvi a l’estranger a través d’aquestes convocatòries, mentre que la
UIB n’ha rebut 54. Els països de destinació més freqüents han estat República Dominicana, Xina, Xile i
Brasil. Pel que fa als alumnes entrants, els més nombrosos han estat de la Federació Russa, Xina, Mèxic i
Brasil.
La pertinença a xarxes universitàries com CINDA permet enviar i rebre estudiants d’Amèrica Llatina, els
Estats Units, Canadà i d’altres països d’arreu del món. Durant aquest curs 2013-14, 8 estudiants de la UIB
han fet un intercanvi a l’estranger a través d’aquesta xarxa, mentre que la UIB ha rebut un total de 6
estudiants.
Pel que fa al programa ISEP, el qual permet l’intercanvi amb els Estats Units, Amèrica Llatina, Canadà i
d’altres països d’arreu del món, 2 estudiants de la UIB han fet un intercanvi ISEP, 1 a la Universitat
Estatal de Connecticut Occidental (EUA) i 1 a la Universitat Estatal Apalatxiana (EUA). Pel que fa a
l’alumnat entrant, hem rebut també 2 alumnes, 1 de la Universitat Catòlica del Nord (Xile) i 1 de la
Universitat Popular Autònoma de l’Estat de Puebla (Mèxic).
Els estudiants de la UIB que participen en algun dels programes esmentats anteriorment disposen de
beques i ajuts complementaris convocats, conjuntament amb la UIB, per institucions i empreses, entre
d’altres, els ajuntaments de Manacor, Inca i Alcúdia.
Durant el curs 2013-14 s’ha donat continuació al programa Beques Iberoamèrica, Estudiants de Grau,
Santander Universitats, finançat pel Banc de Santander, per a mobilitats d’un o dos semestres amb
universitats del Brasil, Xile, Uruguai, Mèxic o Argentina. Sis alumnes de la UIB han gaudit d’aquesta
beca, 2 a la Universitat de São Paulo (Brasil), 1 a la Universitat Nacional de Córdoba (Argentina), 1 a la
Universitat Federal de Goiàs (Brasil), a la Pontifícia Universitat Catòlica de Valparaíso (Xile) i a la
Universitat Diego Portales (Xile). La UIB ha rebut dins aquest programa 3 alumnes, tots de la Universitat
Federal de Goiàs (Brasil).
Fora dels programes d’intercanvi, és possible també fer estades d’estudis a la UIB a través de la figura
d’alumne visitant i dels programes específics que es desenvolupen a demanda d’alguna universitat
estrangera. En aquest sentit, la UIB ha enviat 3 alumnes visitants i n’ha rebut 3; 8 amb el programa amb
el College of the Holly Cross (EUA); i 59 en el programa per a l’alumnat del Council on International
Educational Exchange - CIEE (EUA), 40 dels quals en el període d’estiu.
A través de la modalitat d’alumne visitant de postgrau, durant el curs 2013-14 la UIB ha rebut 9 alumnes
de doctorat i màster per realitzar una estada de recerca tutelada per fer la tesi doctoral o bé per cursar
algunes assignatures dels programes oficials de màster de la UIB.
A banda de la mobilitat internacional, el Servei de Relacions Internacionals gestiona i promou el
programa de mobilitat SICUE, programa que té una acceptació creixent entre els alumnes de la UIB.
Durant aquest curs 2013-14, han estat 60 els alumnes de la UIB que han realitzat part dels estudis en una
altra universitat acollint-se a aquest programa, i s’han rebut 25 alumnes procedents d’altres universitats de
l’Estat. Aquest curs no s’ha pogut oferir cap beca ni ajut complementari, ja que segueixen suprimides les
anomenades beques Sèneca.
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La forta implicació de la UIB en el procés de creació de l’espai europeu d’educació superior i la
subsegüent adaptació dels estudis a les noves directrius, han fet del tot necessari el foment de la
participació del professorat i del personal d’administració en programes de mobilitat que els permetin
conèixer altres experiències. Així, durant el curs 2013-14, 30 professors, han gaudit d’un ajut per a un
desplaçament de l’acció ERASMUS per a Docència, i 3 professors i 4 membres del PAS han gaudit d’un
ajut per a un desplaçament de l’acció ERAMUS per a Formació.
També s’han promogut les visites de professors i personal d’administració a universitats fora de l’àmbit
europeu, amb el programa propi de la UIB d’ajuts per a activitats relacionades amb convenis, al qual
s’han acollit 7 professors de la UIB, i s’ha rebut 1 membre del personal d’administració d’una altra
universitat.
2. Cooperació interuniversitària internacional
L’estratègia d’internacionalització de la UIB té en compte com a línia de treball imprescindible la
consolidació de les relacions de col·laboració amb altres universitats i l’impuls de noves relacions. Les
noves relacions s’inicien habitualment amb la firma de convenis marc bilaterals de col·laboració. Durant
el curs 2013-14 s’han firmat 6 nous acords marc, acords de col·laboració, científica, acadèmica i cultural
amb universitats d’Argentina, Colòmbia, Marroc, Romania, i Equador. A més, s’han signat 4 convenis
bilaterals d’intercanvi d’estudiants amb universitats d’Argentina, República Dominicana i Rússia.
D’altra banda, la UIB ha realitzat i rebut diverses visites de delegacions i representants d’universitats
d’arreu del món per establir i desenvolupar projectes de cooperació interuniversitària.
3. Promoció de la internacionalització
Les activitats dutes a terme per promocionar la internacionalització de la UIB pretenen arribar als
diferents col·lectius de la UIB. Pel que respecta al col·lectiu d’estudiants, amb la convocatòria per a
l’oferta de cursos de formació internacional i/o multicultural impartits en anglès, curs 2013-14, s’han
ofert 5 cursos de 3 ECTS. Aquests cursos s’han ofert tant a l’alumnat de la UIB, com a l’alumnat que rep
la UIB dins els diferents programes d’intercanvi, com a públic extern. Hi ha hagut un total de 144
matriculats.
En el marc de la convocatòria d’ajuts per a projectes d’internacionalització de facultats i escoles per a
l’any 2013-14, el Servei de Relacions Internacionals ha finançat iniciatives de la Facultat d’Economia i
Empresa, la Facultat de Turisme i l’Escola Politècnica Superior, que han tingut per objectiu la
consolidació i posada en marxa dels itineraris en anglès.
4. Programes de cooperació educativa internacional
Des del Servei de Relacions Internacionals s’ha impulsat un any més la participació de la institució en les
darreres convocatòries de programes i projectes de cooperació educativa internacional finançats per la
UE. Alguns d’aquests programes són: TEMPUS, ERASMUS Mundus en les seves tres accions,
Alfa, Edulink, els programes intensius (IP) i els programes Grundtvig. La informació sobre aquests
programes es pot consultar a la secció web UIB Punt EU (http://sri.uib.cat/UIBpuntEU/).
La UIB participa en qualitat de membre soci en tres programes TEMPUS, que es detallen a continuació.
Al llarg del curs 2013-14 el professorat i personal d’administració de la UIB encarregat de desenvolupar
els projectes ha assistit i participat activament en les reunions de treball exposant els resultats dels estudis
realitzats.
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• TEMPUS: DEFI-Averroès: Déveloper l’Employabilité dans les Filières d’Ingénierie. Coordinat per la
Universitat de Montpeller II.
• TEMPUS: COMPERE-Averroès: COMpétence Projets Européens REseau Averroès. Coordinat per la
Universitat de Montpeller II.
• TEMPUS: SEMSEM: Services pour l’Employabilité et la Mobilité sous forme de Stages en Entreprises
des Étudiants du Maghreb/Machrek. Coordinat per la Universitat de Montpeller II.

4

5. ESTADÍSTIQUES DELS PROGRAMES DE MOBILITAT
A. ALUMNAT
1. Evolució del nombre d’alumnes en programes de mobilitat en el període 2010-14

Alumnat participant en el conjunt de programes de mobilitat
450
400
Nombre d'alumnes

350
300
250

Enviats

200

Rebuts

150

2010-11
2011-12
2012-13
2013-14

Enviats
335
337
412
269

Rebuts
276
294
372
373

Total
611
631
784
642

Rebuts
115
130
161
173

Total
304
345
437
337

100
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0
2010-2011

2011-2012
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2013-2014

Curs

Alum nat participant en els program es ERASMUS-Estudis i ERASMUSPràctiques

300
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250
200
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150
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215
276
164
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50
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120
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100
80
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60
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40
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60
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25

Total
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141
146
85

20
0
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Curs
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2. Mobilitat de l’alumnat durant el curs 2013-14
2.1. Programes ERASMUS-Estudis i ERASMUS-Pràctiques
2.1.1

Alumnat que envia la UIB

2.1.2

Països de destinació dels estudiants de la UIB
País
Alemanya
Àustria
Bèlgica
Croàcia
Dinamarca
Eslovàquia
Finlàndia
França
Holanda
Hongria
Irlanda
Itàlia
Polònia
Portugal
Regne Unit
Rep. Txeca
Suècia
Suïssa
TOTAL

2.1.3

Homes
24
2
1
1
1
1
1
2
1
0
2
8
5
2
1
1
8
1
62

Dones
32
7
1
0
0
2
3
4
2
1
3
19
6
2
11
4
5
0
102

Total
56
9
2
1
1
3
4
6
3
0
5
27
11
4
12
5
13
1
164

Alumnat que rep la UIB

Països d’origen dels alumnes rebuts
País
Alemanya
Àustria
Bèlgica
Bulgària
Eslovàquia
Finlàndia
França
Grècia
Holanda
Irlanda
Itàlia
Polònia
Portugal
Regne Unit
República Txeca
Romania
Suècia
Turquia
TOTAL

Homes
11
2
1
0
0
0
6
1
4
1
10
5
3
4
1
0
2
2
53

Dones
41
4
0
1
5
2
11
0
7
2
25
6
1
6
4
3
2
0
120

Total
52
6
1
1
5
2
17
1
11
3
35
11
4
10
5
3
4
2
173

Distribució dels estudiants enviats i rebuts per centre

TOTAL
62 Enviam
102
Centre
Homes
Dones
Facultat d’Educació
5
32
Facultat de Psicologia
1
4
Facultat de Dret
3
3
Facultat de Filosofia i Lletres
4
6
Facultat d’Economia i Empresa
27
34
Facultat de Ciències
0
6
Facultat de Turisme
14
12
Escola Universitària d’Infermeria i
1
2
Fisioteràpia
Escola Politècnica Superior
5
2
Centre d’Educació Superior Alberta
2
1
Giménez
Escola Universitària de Turisme
0
0
Felipe Moreno
Escola de Turisme del Consell
0
0
Insular d’Eivissa
Escola d’Hoteleria de les Illes
Balears (Direcció Hotelera
0
0
Internacional)

164
Total
37
5
6
10
61
6
26

53 Rebem120
Homes
Dones
0
9
5
6
0
8
10
52
21
23
2
4
10
13

173
Total
9
11
8
62
43
6
23

3

1

3

4

7

4

2

6

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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2.2. Altres programes d’intercanvi i mobilitat internacionals
2.2.1. Alumnat que envia la UIB
Distribució dels alumnes per universitat de destinació i programa
País i universitat
Argentina:
− Universidad Nacional de Quilmes
− Universidad Nacional de Córdoba
Brasil:
− Centro Universitario Feevale
− Universidade do Goiàs
− Universidade de São Paulo
Canadà:
− Université du Québec à Montréal
− Centennial College
Costa Rica:
− Universidad de Costa Rica
Holanda:
− Universiteit Van Amsterdam
Marroc:
− Université Abdelmalek Essaâdi-Tetouan
Mèxic:
− Universidad Anahuac Cancún
Perú:
− Pontificia Universidad Católica del Perú
Regne Unit:
− University of Sheffield
República Dominicana:
− Universidad Dominicana O&M
Romania:
− Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Rússia:
− Universitat Estatal de Gestió
Sèrbia:
− Univerzitet u Beogradu
− Univerzitet u Nišu
Taiwan:
− National Chengchi University
Xile:
− Pontificia Universidad Católica de
Valparaiso
− Universidad Austral de Chile
− Pontificia Universidad Católica de Chile
− Universidad Diego Portales
Xina:
− Jinan University
Total

2.2.2

Programa

Total

CINDA
Beques Santander

1
1

Convenis d’intercanvi
Beques Santander

1
3

Convenis d’intercanvi

3

CINDA

2

Alumnat visitant

1

Averroès

1

Convenis d’intercanvi

2

CINDA

2

Alumnat visitant

1

Convenis d’intercanvi

6

Alumnat visitant

1

Convenis d’intercanvi

2

EUROWEB

3

Convenis d’intercanvi

2

CINDA
Beques Santander

3
2

Convenis d’intercanvi

5
42

Alumnat que rep la UIB

Distribució dels alumnes per universitat d’origen i programa
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País i universitat
Alemanya:
− International Business School. Lippstadt
− Ludwig Maximilians Universität –
Munich

Programa

Total

Convenis d’intercanvi
Visitant de postgrau

1
1

Averroès
Visitant de postgrau

2
1

Convenis d’intercanvi

8

Convenis d’intercanvi
Beques Santander
Visitant de postgrau

4
3
3

Algèria:
− Université d'Oran Es-Senia
− Université Abderrahmane Mira de Béjaïa
Argentina:
− Universidad Nacional de Córdoba
− Universidad Nacional de Quilmes
− Universidad Nacional del Litoral
− Universidad Nacional de Cuyo
Brasil:
− Universidade Franciscana
− Pontificia Universidade Católica do
Paraná
− Universidade do Goiàs
− Universidade Federal da Bahia
− Universidade Salvador
− Centro de Energia Nuclear na Agricultura
(Universidade de São Paulo)
Colòmbia:
− Universidad de Los Andes
Itàlia:
− Università degli Studi di Milano-Bicocca

CINDA

1

Visitant de postgrau

1

Kirguizistan:
− Kirgyz National University

CANEM

6

CANEM

1

Averroès

2

Alumnat visitant
Convenis d’intercanvi
CINDA
Visitant de postgrau

1
13
1
1

CINDA

2

EUROWEB

2

Convenis d’intercanvi

10

Kazakhstan:
− Academician Y. A. Buketov Karaganda
State University
Marroc:
− Université Abdelmalek Essaâdi-Tetouan
Mèxic:
− Universidad Iberoamericana Campus
Ciudad de México
− Universidad de Guanajuato
− Universitat de Monterrey
− Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla
− Universidad de Colima
− Universidad TecMilenio
− Universidad Autónoma Metropolitana
− Instituto Politécnico Nacional
Perú:
−

Pontificia Universidad Católica del Perú

República de Macedònia:
− Univerzitet Kiril i Metódij vo Skopje
Rússia:
− Universitat Estatal de Gestió
− Universitat Russa de l’Amistat dels
Pobles
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Sèrbia:
− Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Nišu
Univerzitet u Novom Sadu
Tadjikistan:
− Tajik State University of Commerce
− Khujand State University
− Kulob State University after name
Abuabdullohi Rudaki
Tailàndia:
− Mahidol University
Taiwan:
− National Chengchi University

EUROWEB

9

CANEM

3

Visitant de postgrau

1

Convenis d’intercanvi

2

Turkmenistan:
− Turkmen State Institute of Economics and
CANEM
Management
Uzbekistan:
− Termez State University
− Samarkand Institute of Economics and
Service
− Urgench State University
Veneçuela:
− Universidad de Los Andes
Xile:
− Universidad de Chile
− Universidad Austral de Chile
Xina:
− Nanjing University
− Jinan University
− Sun Yat-Sen University
Total

2

CANEM

4

Alumnat visitant

2

Visitant de postgrau
CINDA

1
2

Convenis d’intercanvi

16
103

2.3. Programa SICUE-Sèneca
2.3.1 Alumnat que envia la UIB
Distribució dels alumnes per universitat de destinació
Universitat
EHU. Universitat del País Basc
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona - Manresa
Universitat Autònoma de Madrid
Universitat Complutense de Madrid
Universitat de Barcelona
Universitat de Cantàbria
Universitat de Còrdova - Centro de Magisterio Sagrado Corazón
Universitat de Girona
Universitat de Granada
Universitat de Lleó
Universitat de Màlaga
Universitat de Navarra

Total
1
6
1
2
5
12
2
1
1
1
1
1
1
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Universitat de Salamanca
Universitat de Sevilla
Universitat de València - Estudi General
Universitat de Valladolid
Universitat Pablo de Olavide
Universitat Pública de Navarra
Universitat Rey Juan Carlos
UPC - Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona
UPC - Facultat d’Informàtica de Barcelona
TOTAL

12
2
2
1
2
3
1
1
1
60

2.3.2 Alumnat que rep la UIB
Distribució dels alumnes per universitat d’origen
Universitat
EHU - Escola Universitària de Magisteri de Bilbao (Biscaia)
EHU - Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de Sant Sebastià (Guipúscoa)
Universitat Autònoma de Barcelona - Manresa
Universitat Complutense de Madrid
Universitat d’Alacant
Universitat de Barcelona
Universitat de Burgos
Universitat de Girona
Universitat de Granada
Universitat de Santiago de Compostel·la
Universitat de Sevilla
Universitat de València - Estudi General
Universitat Jaume I
TOTAL

Total
1
1
4
1
1
2
2
4
1
1
2
4
1
25

2.3.3 Distribució dels estudiants enviats i rebuts per centre

Centre
Facultat d’Educació
Facultat de Psicologia
Facultat de Dret
Facultat de Filosofia i Lletres
Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials
Facultat de Ciències
Facultat de Turisme
Escola Universitària d’Infermeria
i Fisioteràpia
Escola Politècnica Superior
Total

Rebem
Homes Dones Total
1
10
11
0
2
2
0
1
1
1
4
5

Enviam
Homes Dones
4
10
0
1
3
4
8
10

Total
14
1
7
18

0

0

0

5

3

8

0
0

0
1

0
1

4
0

0
1

4
1

2

2

4

1

4

5

0

1

1
25

2

0

2
60

B. PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR I PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Distribució del PDI i PAS enviat i rebut per país de destinació i origen i per programa
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País de destinació
Alemanya
Àustria
Bòsnia i Hercegovina
Colòmbia
Eslovàquia
França

Guatemala
Hongria
Itàlia
Kazakhstan
Kènia
Kirguizistan
Marroc
Mèxic
Rússia
Països Baixos
Portugal
Regne Unit

Rep. Txeca
Sèrbia
Tadjikistan
Tailàndia
Turkmenistan
Turquia
Uzbekistan
Xile
Xina
TOTAL

Programa
ERASMUS-Docència
ERASMUS-Formació (PAS)
ERASMUS-Docència
EUROWEB-PDI
Ajuts relacionats amb convenis (PDI)
ERASMUS-Docència
Ajuts relacionats amb convenis (PDI)
ERASMUS-Docència
ERASMUS-Formació (PDI)
Ajuts relacionats amb convenis (PDI)
ERASMUS-Docència
ERASMUS-Docència
ERASMUS-Formació
CANEM-PAS
Ajuts relacionats amb convenis (PDI)
CANEM-PAS
Ajuts relacionats amb convenis (PDI)
Averroès
Ajuts relacionats amb convenis (PDI)
Ajuts relacionats amb convenis (PDI)
ERASMUS-Formació (PDI)
ERASMUS-Docència
ERASMUS-Docència
ERASMUS-Formació (PDI)
ERASMUS-Formació (PAS)
ERASMUS-Docència
EUROWEB-PDI
CANEM-PAS
Ajuts relacionats amb convenis (PDI)
CANEM-PAS
ERASMUS-Formació (PAS)
CANEM-PAS
Ajuts relacionats amb convenis (PDI)
Ajuts relacionats amb convenis (PDI)

Enviat Rebut
8
1
2
—
1
1
1
1
7
1
1
1
7
1
—
4
1
—
2
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1
3
—
—
1
1
—
2
1
—
3
3
1
56
11

Total

1

4
2

3
1
2
3

67

11

Actuacions del Vicerectorat d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat
Organització conjunta amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de les
olimpíades i els concursos educatius. Més d’un milenar d’estudiants de totes les Illes
Balears han participat a les olimpíades de Biologia, Dibuix Artístic, Economia,
Física, Geografia, Història de l’Art, Història, Llengües Clàssiques, Matemàtiques i
Química, i miniolimpíades de Física i Química.
Suport a la Societat Balear de Matemàtiques (SBM-Xeix) en l’organització de la XV
edició de les Proves Cangur a les Illes Balears, juntament amb la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears, que tenen com a
objectiu principal estimular i motivar l’aprenentatge de les matemàtiques a través dels
problemes i aconseguir atreure el màxim nombre de centres i alumnat. En aquestes
proves hi participaren un total de 3.974 alumnes, al Palma Arena (2.305 alumnes), al
Poliesportiu Miquel Àngel Nadal de Manacor (600 alumnes), al Palau Municipal
d'Esports d'Inca (499 alumnes), a Menorca (470 alumnes) i a Eivissa i Formentera (100
alumnes).
Jornades Vine a la UIB, programes dirigits a:
• Estudiants de segon de batxillerat i de CFGS
— Menorca i Eivissa i Formentera: del 28 al 31 de gener. Participació: 900 estudiants
(formació dels ponents i coordinació amb les seus universitàries).
— Mallorca: dies 4 i 11 d’abril. Participació: 3.945 estudiants.
• Més grans de 25, 40 i 45 anys: dia 6 de maig, amb 150 participants (a Mallorca i per
videoconferència a Menorca i Eivissa).
Jornada adreçada a famílies d’alumnes de segon de batxillerat i CFGS, el dia 1
d’abril, amb la participació de 160 persones (a Mallorca i per videoconferència a
Menorca i Eivissa).
Els Dimarts a la UIB. 7 presentacions de l’oferta d’estudis de grau per branques de
coneixement. Participació: 1.600 persones (Mallorca, Menorca i Eivissa).
Realització de les sessions de presentació als centres i a les seus universitàries sobre
accés des de batxillerat i accés des de CFGS; 66 sessions als centres d’educació
secundària de Mallorca amb la participació d’uns 4.200 alumnes; a Menorca 11 sessions
amb la participació d’un 600 alumnes; a Eivissa 11 sessions amb la participació d’uns
775 alumnes.
Realització de les sessions de presentació als centres i a les seus universitàries sobre
accés per als més grans de 25, 40 i 45 anys; 8 sessions als centres de persones adultes
de Mallorca amb la participació d’uns 250 alumnes; a Eivissa 1 sessió amb la
participació de 20 alumnes
Participació en la fira del Col·legi Madre Alberta.
Organització d’activitats dins el POTU (Programa d’Orientació i Transició a la
Universitat)

I edició del projecte Ciència per a tothom. Més de 1.800 alumnes de primària i
secundària de 20 centres educatius de Mallorca hi participaren. Pogueren gaudir, entre
altres activitats, amb experiments de ciència relacionats amb la química, la física, la
biologia, la geologia, la bioquímica, les matemàtiques i la informàtica
Organització de les proves d’accés a la Universitat de les Illes Balears per als:
• Més grans de 25 anys. Inscripció d’un total de 663 candidats (546 al campus, 69 a
Menorca i 48 a Eivissa).
• Més grans de 40 anys que acreditin experiència laboral.
• Més grans de 45 anys. Inscripció d’un total de 52 alumnes (40 del campus i 12 de
Menorca).
• Alumnes de batxillerat i cicles formatius de grau superior. 3.350 alumnes
presentats.
Facilitar i donar difusió a les proves d’accés a la Universitat, posant a l’abast nous
recursos audiovisuals i escrits per ajudar a preparar l’ingrés dels alumnes
Contribuir al foment de l’esperit d’associacionisme entre els estudiants de la UIB.
Durant el curs 2013-14 s’han creat tres noves associacions d’estudiants a la UIB.
Col·laborar amb el Consell d’Estudiants en la posada en marxa de noves iniciatives
envers la UIB, com és la campanya Ajudan’s a Millorar la UIB
Convocatòria d’ajudes a associacions d’alumnes per finançar projectes destinats a
activitats i intervencions que fomentin la participació estudiantil i les activitats culturals.
Organització, juntament amb el Vicerectorat de Cultura, Projecció Social i Seus
Universitàries, de la I Lliga de Debat Universitari de la UIB, amb la col·laboració del
Consell d’Estudiants de la UIB i el Parlament de les Illes Balears. Un total de 39
alumnes participaren en aquesta activitat, que té per objectiu debatre sobre un tema
polèmic i d’actualitat. Els alumnes guanyadors varen representar la UIB en la fase
nacional de la Xarxa Vives (Girona, del 31 de març al 4 d’abril de 2014) i del G9
(Vitòria, del 2 al 4 d’abril de 2014).
Afavorir que els alumnes puguin seguir estudiant quan es troben amb problemes
econòmics per una causa sobrevinguda
• Gestionant (5.000) euros per causes sobrevingudes aportats a la UIB pels senyors
Carlos Duarte i Susana Agustí, investigadors del Consell Superior d’Investigacions
Científiques (CSIC) a l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA, CSICUIB), per concedir ajudes de fins a 1.000 euros a estudiants d'últim curs de carrera
que, per les circumstàncies socioeconòmiques actuals, tenen dificultats per fer el
pagament de la matrícula.
• Creant la primera convocatòria d’ajuts de matrícula de la UIB per als estudiants
amb circumstàncies personals sobrevingudes, curs 2013-14 (el finançament
d'aquesta convocatòria s'efectuarà a càrrec de la partida pressupostària número
093401/48410/331A, per un import de 100.000 euros). Convocatòria adreçada als
estudiants de la UIB (excepte alumnes de l’escola adscrita) que estiguin en dificultats
econòmiques derivades de circumstàncies personals o familiars

Potenciació de nous convenis de pràctiques educatives amb institucions i empreses,
públiques i privades.
Coparticipació en les beques Santander-CRUE-CEPYME (pràctiques en empreses).
La UIB, mitjançant el DOIP, ha gestionat 60 beques Santander perquè els universitaris
balears gaudeixin de pràctiques professionals remunerades en microempreses, petites i
mitjanes empreses balears durant tres mesos, per complementar la formació dels
estudiants, ampliar els seus coneixements i afavorir la seva inserció laboral.
Organització del VIII Fòrum de l’Ocupació, en el qual varen participar més de 750
universitaris i més de 40 empreses varen realitzar la presentació de les seves activitats i
oferta laboral.
Col·laboració en la I Fira d’Idees de Nous Emprenedors (FINE), on els emprenedors
i empreses presenten als estudiants projectes i productes amb l’objectiu de crear
sinergies i oportunitats de col·laboració, al mateix temps que es fomenta l’esperit
emprenedor com una sortida professional entre els estudiants.
Col·laboració, juntament amb el Vicerectorat d’Innovació i Transferència, en el Club
d’Emprenedors de la UIB, en el si de la FUEIB, com un lligam entre Universitat i
empresa, una forma de transferir capital humà, coneixement i tecnologia de la UIB a la
societat.
Potenciar la internacionalització dels alumnes, donant suport al SRI en totes les
seves iniciatives.
Manteniment del programa Amics i Amigues de la UIB, que constitueix,
fonamentalment, un vincle de connexió permanent entre la societat i la Universitat, per
enfortir les relacions entre ambdós, per facilitar l’aprenentatge al llarg de tota la vida i
potenciar el compromís al servei de la societat.

Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU)
El POTU té com a finalitats principals facilitar la incorporació de nous alumnes a la
Universitat, mitjançant la difusió de la importància de la formació superior entre els
alumnes de l’educació secundària, i millorar les relacions entre l’educació secundària i
la Universitat (http://seras.uib.cat/es/potu/). Desenvolupa les seves activitats amb la
col·laboració de la Direcció de l’Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional
(DIRCOM). Durant el curs 2013-14 han desenvolupat tota una sèrie d’activitats amb la
finalitat d’aconseguir els seus objectius, a la vegada que s’intenta millorar i enfortir les
relacions entre la Universitat i els centres de secundària de les Illes Balears.
A la pàgina web Seràs UIB (http://seras.uib.cat/es/) es disposa d’activitats d’informació
i d’orientació als centres de secundària, amb un nombre aproximat de 20.000 receptors
directes (alumnes, professors i pares i mares d’alumnes). Destaquen les conferències de
motivació, amb un total de 106 sessions a les Illes Balears. Aquestes es distribueixen en
27 sessions per a 1.630 alumnes de 4t d’ESO i de 1r de batxillerat d’Eivissa i de
Menorca provinents de 23 centres, i en 79 sessions per a 4.711 alumnes de 1r de CFGS i
de 1r de batxillerat de Mallorca provinents de 60 centres diferents. A més, en el cas de
Mallorca hem d’afegir les sessions per a pares i mares organitzades per la UIB, els
centres universitaris i els punts d’informació jove, amb 220 assistents de 5 municipis
diferents.
Es manté el DEMOLAB de la Facultat de Ciències, amb la participació de 2.520
alumnes provinents de 53 centres diferents de Mallorca, i el DEMOTEC de l’Escola
Politècnica Superior, amb l’assistència de 555 alumnes provinents de 12 centres de
Mallorca. A més, s’ha desenvolupat el V Campus Cientificotècnic d’Estiu, per potenciar
l’interès per la ciència i la tecnologia en alumnes de 4t d’ESO i 1r de batxillerat,
novament en el conjunt de les Illes Balears, amb la finalitat d’estendre l’activitat a tots
els alumnes dels centres de totes les illes; això ha permès la participació de 36 alumnes,
dels quals 2 provenen d’Eivissa i 3 de Menorca. Al mateix temps, s’ha convocat l’edició
d’aquesta activitat el proper curs acadèmic 2014-15.
L’Arqueòdrom (simulació de pràctiques d’arqueologia al campus proposades pel Grup
de Recerca Arqueobalear de l’Àrea de Prehistòria del Departament de Ciències
Històriques i Teoria de les Arts) ha dut a terme 10 tallers que han comptat amb la
participació de 250 alumnes de 3r i 4t d’ESO i 1r de batxillerat.
Aquest curs acadèmic, s’han posat en funcionament els tallers secundària-Universitat de
curta durada, de caire molt pràctic i dinàmic, relacionats amb les inquietuds i
problemàtiques dels adolescents o de les seves famílies. El curs 2013-14
se n’han realitzat 8 amb l’assistència de 180 persones
A proposta dels professors dels departaments de Física, Química, Matemàtiques i
Informàtica i Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, dins els denominats
POTUgame, s’ha elaborat un joc de cartes virtual (http:// http://ugivia.uib.es/potucards/) on cada carta representa un científic notable en el seu camp. Permet un
acostament d’aquestes branques d’estudi als jugadors, amb la finalitat de difondre
aquests estudis. A més, en el marc del POTUgame s’han realitzat les noves proves d’un
joc d’ordinador amb tecnologia Flash, denominat POTUflash, amb la finalitat de donar
a
conèixer
diferents
aspectes
simbòlics
de
la
UIB
(http://dmi.uib.es/~ugiv/potugame/esp/index.html).

Coral Universitat de les Illes Balears i corals filials
Aquest curs han augmentat les actuacions respecte al curs passat pel que fa a totes les
corals, entre les quals cal comentar que hi ha hagut 12 concerts benèfics o solidaris molt
diversos (Projecte Home, Associació Riera Ferrari, AMADIBA, ASPACE, Associació
Balear de Suport a la Fibromiàlgia, Centre Missioner P. Pere Riera, Fundació Natzaret,
Associació Casal Petit, Mallorca sense Fam, Unitat de Cures Pal·liatives i hospitals),
d’aquesta manera es remarca la vessant solidària que des de fa anys mostren les corals
de la UIB. Com en anys anteriors, el concert en què totes les corals han estat implicades
i han cantat conjuntament com la família coral que són ha estat el tradicional Concert de
Nadal de la UIB, celebrat a l’Auditòrium de Palma, en el qual el senyor Luis Fco. Piña
va fer la crida de Nadal.
La Coral Universitat de les Illes Balears (CUIB) va tornar a iniciar la temporada amb un
concert en el cicle de recitals benèfics de Serenates a l’Alba, organitzades per
l’Associació Riera Ferrari, a Manacor; ha participat en l’acte d’homenatge que des de la
Partituroteca i Centre de Documentació Musicals de la UIB s’ha fet al compositor
mallorquí Antoni Torrandell; ha interpretat una de les obres corals més importants de la
història de la música: Un rèquiem alemany de J. Brahms, acompanyada per l’Orquestra
Simfònica de Balears en una ocasió, i en dues, en la versió de piano per a quatre mans,
pels pianistes Yuko Mizutani i Andreu Riera; ha pogut gaudir de l’experiència de cantar
per primera vegada en un entorn molt singular, les coves del Drac; i iniciar, amb dos
concerts, una etapa de col·laboració molt fructífera amb la Banda Municipal de Palma.
Les corals filials també han col·laborat al llarg de l’any en molts projectes solidaris;
també han fet diferents concerts a Palma i als pobles, així com han participat en diverses
celebracions religioses a Santa Creu (missa del Sant Crist i Divendres Sant) i a
l’església de Sant Miquel (missa de la Mare de Déu de la Salut) o en aniversaris
d’institucions i empreses de Mallorca. Cal destacar els tres concerts que han fet l’Orfeó
UIB i el Cor de Mares i Pares de la UIB conjuntament amb el grup Ben Trempats en
què han interpretat havaneres i cançons marineres, en especial el que varen oferir al
torrent de Pareis, en la 51a edició d’aquest tradicional recital; així com els intercanvis
que varen fer la Coral Infantil Onzetretze de Joventuts Musicals de Palma amb el Cor
Infantil de Joventuts Unides de la Sénia (Tarragona), i el Cor de Mestres Cantaires de la
UIB amb el cor La Fontana de Barcelona.
— Concerts celebrats per les corals de la UIB: 45
— Actes acadèmics: 1
— Nombre d’assaigs: 360
• CUIB: 100 i Orfeó UIB: 80
• Altres corals (5 cors): 40 cadascuna
— Nombre de cantaires: 446
• Adults: 246
• Juvenil: 40
• Infantils: 160

Universitat Oberta per a Majors
A) La UOM a Mallorca
Diplomes de la UOM (campus universitari): del 3 d’octubre de 2013 al 6 de juny de
2014.
Acte d’inauguració: 1 d’octubre de 2013
Acte de cloenda: 16 de juliol de 2014
— El Diploma Sènior, títol propi de grau, consta de tres cursos, primer i segon, de 160
hores, i tercer, de 180 hores, amb un total de 500 hores lectives.
• Primer curs: 71 alumnes; 41 dones i 30 homes.
• Segon curs: 55 alumnes; 35 dones i 20 homes.
• Tercer curs: 67 alumnes; 41 dones i 26 homes.
TOTAL Diploma Sènior: 193 alumnes; 117 dones (61%) i 76 homes (39%).
— Els diplomes d’especialització de la UOM: són títols propis de grau de 100 hores de
durada, de temàtiques diverses.
• Diploma d’Especialització de la UOM en Els Reptes i els Dilemes del Segle XXI:
100 alumnes; 55 dones i 45 homes.
• Diploma d’Especialització de la UOM en Cultura Popular: Present i Futur: 72
alumnes; 47 dones i 25 homes.
TOTAL diplomes d’especialització: 172 alumnes; 102 dones (59%) i 70 homes
(41%).
SUBTOTAL DE TOTS ELS DIPLOMES: 365 alumnes + 75 alumnes de seminaris.
TOTAL DIPLOMES: 440 alumnes.
VI Universitat Internacional d’Estiu per a Persones Grans
Es va dur a terme del 9 al 15 de setembre de 2013 al campus universitari amb el títol
Tourism and European citizenship in the Balearic Island.
El nombre d’alumnes participants a la VI Universitat Internacional d’Estiu per a
Persones Grans va ser de 30 alumnes, amb edats compreses entre 58 i 84 anys.
La procedència dels alumnes és molt variada; els estudiants que hi participen fan a la
seva universitat d’origen els programes universitaris per a persones grans del seu país.
Els estudiants eren d’11 universitats diferents, de les quals 6 eren estrangeres. Són les
següents:
— Universitat Autònoma de Madrid (Espanya).
— Universitat Complutense de Madrid (Espanya).
— Universitat Carlos III - Madrid (Espanya).
— Universitat Johann Wolfgang Goethe (Alemanya).
— Universitat de Lancaster (Anglaterra).
— Universitat de les Illes Balears (Espanya).
— Universitat de Sheffield (Anglaterra).
— Universitat de Strathclyde - Glasgow (Escòcia).
— Universitat Tècnica de Dortmund (Alemanya).
— Universitat Third Age de Lodz (Polònia).
— Universitat de València (Espanya).
La UOM als Pobles de Mallorca: del 12 de maig al 19 de juny de 2014.

És un cicle de 5 conferències que s’han realitzat en 20 pobles de Mallorca, amb la
incorporació de 2 municipis nous (Lloseta i Maria de la Salut) i la reincorporació de 4
(Campos, Llucmajor, Marratxí i Selva).
L’assistència màxima al programa ha estat:
— Alcúdia: 50 assistents.
— Campos: 58 assistents.
— Capdepera: 18 assistents.
— Felanitx: 47 assistents.
— Lloseta: 53 assistents.
— Llucmajor: 29 assistents.
— Maria de la Salut: 33 assistents.
— Marratxí: 21 assistents.
— Muro: 54 assistents.
— Pollença: 62 assistents.
— Porreres: 13 assistents.
— Puigpunyent: 15 assistents.
— Sant Joan: 42 assistents.
— Sant Llorenç des Cardassar: 34 assistents.
— Santa Maria del Camí: 40 assistents.
— Selva: 60 assistents.
— Ses Salines: 40 assistents.
— Sineu: 20 assistents.
— Sóller: 35 assistents.
— Son Servera: 45 assistents.
TOTAL de La UOM als Pobles de Mallorca: 769 assistents.
B) La UOM a Menorca
Certificat de La UOM a Menorca (Alaior, Maó i Ciutadella): del 20 de novembre de
2013 al 19 de març de 2014.
Programa de 50 hores de durada en cada una d’aquestes localitats.
— Hi han participat un total de 148 alumnes, dels quals 35 han assistit a les activitats a
Maó, 56 a Alaior i 57 a Ciutadella.
— El 23% d’assistents han estat homes (34 homes) i el 77% han estat dones (114
dones).
La UOM als Pobles de Menorca: del 5 al 27 de maig de 2014.
Cicle de tres conferències en 5 municipis de Menorca:
— Es Castell: 17 assistents.
— Sant Lluís: 19 assistents.
— Es Mercadal
— Ferreries: 14 assistents.
— Es Migjorn Gran: 12 assistents.
La UOM als Pobles de Menorca: 62 assistents, 40 dones (65%) i 22 homes (35%)
TOTAL Menorca: 210 alumnes, 154 dones (73%) i 56 homes (27%)

C) La UOM a Eivissa

Certificat de La UOM a Eivissa: del 21 de novembre de 2013 al 12 de juny de 2014.
Programa de 50 hores de durada que es duu a terme a la Seu universitària d’Eivissa i
Formentera.
Hi han participat un total de 51 alumnes; 39 dones (75%) i 13 homes (25%).
La UOM als Pobles d’Eivissa: del 5 de maig al 4 de juny de 2014.
Programa de 15 hores amb la participació de 4 pobles:
— Sant Antoni de Portmany: 19 alumnes.
— Santa Eulària des Riu: 24 alumnes.
— Sant Josep de sa Talaia: 25 alumnes.
— Sant Joan de Labritja: 20 alumnes (cicle de 3 conferències).
Hi han participat un total de 88 alumnes, dels quals 69 han estat dones (78%) i 19 han
estat homes (22%)
TOTAL Eivissa: 140 alumnes, 108 dones (77%) i 32 homes (23%)
D) La UOM a Formentera
La UOM a Formentera: del 31 de maig al 15 de novembre de 2013.
Cicle de 6 conferències, 3 a Sant Francesc de Formentera i 3 a Sant Ferran de ses
Roques, que es fan durant l’any.
Participació màxima de 47 alumnes, 32 dones (68%) i 15 homes (32%).
A data d’avui hi ha un programa iniciat i s’han realitzat dues conferències i en manquen
encara quatre més per acabar el programa (a partir de setembre es faran la resta de
conferències).
E) Altres activitats
a) Durant el segon semestre del curs s’han realitzat quatre cafès debat de la UOM, han
estat els següents:
— Darder, professor d’Història de l’Orient Antic del Departament de Ciències
Històriques i Teoria de les Arts de la UIB. El dimarts 20 de març de 2014, a les
15.30 hores.
— Repensant El libro del desasosiego de Fernando Pessoa, a càrrec del doctor Perfecto
Cuadrado Fernández, catedràtic de Filologies Gallega i Portuguesa del Departament
de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica de la UIB. El dilluns 5 de maig de 2014,
a les 15.30 hores.
— Què és això del Parlament europeu?, a càrrec del doctor Antoni L. Alcover
Casasnovas, professor del Departament d’Economia Aplicada de la UIB. El dimecres
21 de maig de 2014, a les 15.30 hores.
— És adequat incorporar art actual a la Seu?, a càrrec de la doctora Mercè Gambús
Saiz, professora d’Història de l’Art del Departament de Ciències Històriques i Teoria
de les Arts de la UIB. El dilluns 26 de maig de 2014, a les 15.30 hores.
b) Orient Mitjà: el procés polític i social actual, a càrrec del doctor Francesc Ramis Un
total de 21 alumnes del projecte final de Voluntariat Social i Cultura han realitzat 10
hores de pràctiques a les entitats següents:
— AMADIBA
— Amics de la Terra

— ARCA
— Creu Roja de les Balears
— Fundació Patronat Obrer
— Càritas Mallorca
— GOB
— ONCE
— Racó Socioeducatiu Naüm
— Telèfon de l’Esperança
— Zaqueo.
c) L’exposició de fotografies La bellesa d’envellir s’ha exposat en tres municipis
participants al programa La UOM als Pobles de Mallorca 2014, aquests han estat:
Campos, Felanitx i Alcúdia.
d) La UOM ha col·laborat amb l’IMAS cedint unes fotografies de l’exposició La
bellesa d’envellir per il·lustrar una guia de bones pràctiques per a familiars
cuidadors.
e) Elaboració d’un vídeo sobre l’activitat intergeneracional duta a terme a la UOM a
Menorca durant aquets darrers cursos i preparació d’una exposició de fotografies
titulada La nostra gent gran: del passat al present.
f) Assistència a l’assemblea de l’AEPUM.
g) Participació en una taula rodona organitzada per l’IMAS i l’Ajuntament de Palma
per commemorar el dia 1 d’octubre, Dia Internacional de les Persones Grans.
h) Presentació de la UOM a dos grups de persones grans, de Campos i de Manacor, que
feren una visita a la UIB.

Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable
El dia 11 de juliol es va dur a terme la inauguració de l’edifici Antoni Maria Alcover i
Sureda de la Universitat de les Illes Balears, que va tenir un cost de 5.050.278,10 euros,
finançat mitjançant el programa Innocampus 2010. En aquest edifici s’ubiquen els
serveis administratius del Centre d’Estudis de Postgrau, així com els de Campus Extens.
A més, disposa de 12 aules emprades majorment en la docència d’estudis de postgrau, i
11 laboratoris per desenvolupar-hi recerca.
Amb la clara intenció de millorar els espais i els recursos que la UIB ofereix a la
comunitat universitària, al mes de juliol es va fer públic el compromís de fer efectiu, a
partir del mes d’agost, el tancament de les aules prefabricades, també conegudes com a
Aulari, amb motiu del greu deteriorament de la infraestructura. Així, s’ha fet feina des
del Vicerectorat, juntament amb els equips deganals de les facultats que impartien
classes en aquestes aules, per redistribuir la docència entre els diferents centres del
campus, augmentant, d’aquesta manera, l’eficiència de la utilització dels espais docents.
En relació amb les millores d’espais a la nostra universitat, cal comentar que s’ha
prioritzat la resolució de manca d’espai en alguns edificis, i que s’ha tractat de fer feina
sempre plegats amb els equips deganals dels diferents centres implicats. Així mateix,
s’ha treballat conjuntament amb els equips de direcció dels departaments tractant
d’escoltar les seves demandes d’espai, i intentant cercar solucions properes en el temps i
adequades a les circumstàncies. Resultat d’aquesta tasca ha estat la solució de
problemes estructurals vinculats a espais per a laboratoris docents, de recerca i
despatxos de professors.
Pel que fa als projectes TIC que aquest vicerectorat ha impulsat, durant aquest any
acadèmic s’ha anant avançant significativament en el projecte SIGUIB (Sistema
d’Informació Geogràfica de la UIB). Aquest projecte és fruit de la col·laboració
d’aquest vicerectorat amb el Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura, el
SSIGT (Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció) i el CTI (Centre de
Tecnologies de la Informació). El projecte SIGUIB pretén incorporar a la gestió dels
espais de la UIB tot un seguit d’eines informàtiques que permetin un coneixement
ajustat de l’ocupació dels espais de la UIB, amb el fi de permetre la gestió eficaç i la
planificació a llarg termini. En aquest sentit s’ha anat avançant en la doble vessant del
projecte: la cartogràfica i la de gestió de dades alfanumèriques. Quant a la primera,
durant aquest any s’ha millorat el visor cartogràfic dels espais de la UIB, que s’ha
migrat a l’entorn OpenSource; quant a la segona, s’ha aconseguit adaptar al model de
dades del SIGUIB les reserves d’espais generades a Àgora. Aquesta incorporació de
dades ha permès poder explotar la informació i generar informes del tipus i localització
d’esdeveniments per espai, distribució d’estudis per aules, percentatges d’ocupació per
centre, etc.
Pel que fa a les reserves internes d’espais, s’han obert 423 expedients. Els expedients de
reserves d’espais realitzades per entitats externes a la UIB han estat 76, i de les reserves
se n’han dut a terme 48, cosa que ha representat una facturació per a la UIB de 7.418,10
euros.
En el compromís de millorar el campus de la nostra universitat podem incloure la
posada en marxa a la zona de Can Quintana d’uns horts ecològics dirigits, d’una banda,

a col·lectius vulnerables, i de l’altra, als membres de la comunitat universitària. Aquests
horts seran gestionats per la Creu Roja, en uns terrenys cedits per la UIB, en virtut del
conveni signat el dia 11 de desembre de 2013. Així, està prevista la posada en marxa el
proper curs 2014-15 de la cessió temporal de terrenys de les mateixes característiques i
per al mateix fi per a la comunitat universitària. També aquest vicerectorat va
col·laborar fent una aportació econòmica suplementària a l’oferta pel Consell
d’Estudiants per dur a terme el projecte guanyador del concurs Ajuda’ns a millorar el
campus. La idea guanyadora va ser la creació d’un circuit de running i zona
d’estiraments al campus. Abans de l’estiu es varen fer les tasques necessàries per
preparar el terreny, i està previst inaugurar-lo el curs acadèmic 2014-15.
A més de les iniciatives relacionades amb la gestió d’espais i millora del campus, aquest
vicerectorat té competències molt àmplies, que inclouen la promoció de la salut, la
cooperació al desenvolupament, la responsabilitat social, etc.; des d’aquest punt de vista
el Vicerectorat ha coordinat i impulsat directament les polítiques i iniciatives que han
estat desenvolupades per les diferents oficines i els serveis que en depenen (l’Oficina de
Salut Saludable i Sostenible, l’Oficina d’Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones,
la Càtedra de Violència de Gènere, l’OCDS, el Servei de Prevenció). La gran quantitat
d’accions que s’han dut a terme en aquest sentit ha aconsellat realitzar una memòria
específica per cada oficina i servei. Voldríem fer ressaltar en aquest apartat dos aspectes
d’especial interès per la seva novetat i transcendència. D’una banda, cal remarcar que
ens trobam a la fase final d’elaboració del Pla d’igualtat, del qual ja s’ha presentat el
diagnòstic; i de l’altra, cal indicar que s’ha avançat significativament en la fase de
diagnosi i disseny del Pla estratègic de la Universitat saludable.
Des d’aquest vicerectorat s’ha impulsat un programa d’ajuts a alumnes amb dificultats
per continuar o iniciar els estudis, per causa de situacions econòmiques adverses
sobrevingudes. En aquest programa hi estan implicats tots els treballadors de la UIB,
tant PAS com PDI. Així, tots els empleats que volen participar en aquesta iniciativa fan,
voluntàriament, una aportació econòmica regular a través de la seva nòmina.
Caldria remarcar que aquest vicerectorat, en els àmbits de les seves competències, ha
impulsat tot un seguit de convenis de col·laboració amb entitats i institucions com ara:
l’Associació Espanyola contra el Càncer, Associació de Lluita Anti-Sida de les Illes
Balears, Universitat d’Alacant, Districte Rotary 2203, Reial Acadèmia de Medicina de
les Illes Balears, Institut Municipal de l’Esport de l’Ajuntament de Palma, Càritas
Diocesana de Mallorca, Creu Roja, Amnistia Internacional, o Institut Balear de la Dona.
A més a més, atesa la profitosa col·laboració entre la UIB i la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i el Consell Insular d’Eivissa, s’ha continuat aprofundint en les
relacions amb aquestes institucions, mitjançant la signatura d’addendes als convenis ja
signats anys enrere.

Direcció de l'Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional de la UIB.
DIRCOM de la UIB
La DIRCOM de la UIB va ser creada el mes de juny de 2013. Desenvolupa les activitats
que afecten la comunicació i imatge de la Universitat, interna o externa, des de la
concepció, les estratègies, la planificació i la gestió de la seva realització.
Des de la DIRCOM de la UIB realitzam l'estratègia de comunicació general de la
Universitat de les Illes Balears. Ho fem des de la coordinació d'una gestió integral que
executam sobre la base d’una sèrie de plans d'acció específics adequats, per la mateixa
DIRCOM, a cada cas concret, sense perdre mai la visió que tot el que projectam és part
de la Universitat de les Illes Balears.
La DIRCOM, dirigida pel doctor Antonio Fernández Coca, està formada per les unitats
de comunicació, promoció, informació i disseny. Manté una estreta relació amb l’àrea
de protocol i comparteix amb el delegat del Rector les unitats d'Oficina Web i Servei de
Recursos Audiovisuals.
La filosofia de la DIRCOM es basa en un constant treball en equip, on tots, sota la
coordinació del director, treballen de manera unificada per assolir els objectius que es
marquen per a cada cas concret, en la línia estratègica de la UIB pel que fa a
comunicació i promoció.
Aquest curs ha realitzat activitats com determinar el mapa de públics de la UIB, fet que
ha permès actuacions enfocades a cada sector de manera específica.
També ha realitzat el canvi radical del web de la UIB, que ha convertit en un mitjà de
comunicació i relació més potent entre les diferents unitats de la UIB i també cap a la
societat; ha creat un sistema de butlletins d'informació interns que cerquen cohesionar la
comunitat UIB; ha desenvolupat la campanya SOM UIB; ha canviat la forma d'escriure
les notícies; ha replantejat les campanyes adreçades als futurs estudiants, amb SERÀS
UIB, i als universitaris que continuen estudiant un cop acaben els estudis de grau, amb
CONTINUA UIB.
Es pot trobar més informació sobre les activitats de la DIRCOM al seu lloc web,
<http://dircom.uib.cat>.

Edicions UIB
Edicions UIB, al llarg del curs 2013-14, i en el marc de la seva finalitat institucional,
que és la producció, edició, gestió, difusió i promoció de llibres i revistes universitàries,
ha publicat llibres i revistes, i ha participat en les diverses accions, tant de promoció
institucional com de les obres editades, que a continuació es detallen:
Assistència a fires nacionals i internacionals
— Fira de Madrid
— Fira del Llibre de Palma i Setmana del Llibre en Català (amb producció, sense stand)
— Fira de Frankfurt
— Fira de Guadalajara (Mèxic)
Presentacions
S’han fet sis presentacions de llibres
Edició de revistes
— Educació i Història. Revista d’Història de l’Educació, 22
— Educació i Història. Revista d’Història de l’Educació, 23
— Revista Taula. Quaderns de Pensament, 45
— Revista de Psicología del Deporte, 22.2
— Revista de Psicología del Deporte, 23.1
— Educació i Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia, 24
Edició de revistes electròniques
— Enginy
— Revista de Psicología del Deporte
— Materialidades. Perspectivas Actuales en Cultura Material
Edició de llibres
— La Unió Europea, un mosaic lingüístic
— Diversitat, gènere i ètnia en el marc de la globalització i la immigració. Una
perspectiva sociològica de l’educació
— ¿Existe el turista sostenible? Un análisis de la disposición a pagar del turista por un
destino sostenible
— Cálculos renales. Tipos y prevención
— ActivaR. Introducció a R. Segona edició revisada
— Esculpir el género. Nuevas fronteras de la mutilación genital femenina
— Estadística aplicada con R 1
— Habitatges tradicionals. Característiques arquitectòniques, tipològiques i
constructives dels habitatges en sòl rústic a Mallorca
— Lecciones de derecho procesal. Tercera edició revisada
— Análisis de datos en diseños experimentales. Segona edició revisada
— Delitos contra el patrimonio y contra bienes supraindividuales
— Apuntes de psicometría
— Topografía y replanteos en edificación
— Lecciones de Derecho Procesal Penal. Segona edició revisada
— La crónica de Leodegundo. El cantar de Teudán (I)
— El dibujo en expresión gráfica 4.0 (60 h.). Cuaderno de ejercicios presenciales
— El dibujo en expresión gráfica 4.0. Libro de prácticas autónomas

— Problemas resueltos de hormigón estructural en edificación
— Escritoras escocesas en la nueva literatura nacional
— Hallo Ibiza
— Hola, Ibiza
— Comunidad, trabajo en red e intervención socioeducativa
— Aspectes de Bartomeu Rosselló-Porcel
Edició de llibres electrònics
— Una lectura de la batalla de Muret (1213)
— Iniciación al análisis de datos en la investigación educativa

Servei d'Activitats Culturals
PROGRAMA SAC 2013-14
1. ART I ESPECTACLES
Nadales al campus
FilmUIB: cinema i patrimoni
Cinema i Actualitat
Cinema d'Autor
Òpera Oberta
XVI Festival de Poesia de la Mediterrània
Teatre
Exposicions
2. DIVULGACIÓ
B. Rosselló-Pòrcel
Juníper Serra
Jaume Pomar
24 hores en la vida de…
Homenatge a Brossa
Figures Bíbliques
Pensament, Cultura i Acció
V Jornades de Cultura Portuguesa
3. FORMACIÓ
Formació durant el curs acadèmic
Activitat complementària (11 cursos)
Tallers professionalitzants i altres (4 cursos)

Preparació per al grau 2013 (14 cursos)
4. PARTICIPACIÓ: concursos, lliga de debat, etc.
5. UNIVERSITAT D'ESTIU 2013
(7 cursos i 3 activitats culturals)
6. SUPORT DEL SAC
Activitats organitzades per departaments de la UIB i d'altres institucions (9
activitats entre seminaris, trobades, cursos, etc.)

Nombre d'assistents a les activitats del SAC 2013-14
— Formació
— Cultura
— Suport del SAC
Nombre d'activitats del SAC 2013-14
— Formació (cursos durant l'any acadèmic, estiu i preparació grau)
— Cultura, divulgació i participació
— Suport del SAC

Assistència
2.048
125
40
297
263
88
740
85
410
789
130
13
40
42
142
140
157
125
1.100
827
715
112
273
189
284

287

4.413
1.100
3.026
287

36
77
17

Gràfics

Servei Lingüístic
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears aquest curs 2013-14 es
reestructura en tres grans àrees: planificació lingüística, llengua catalana i idiomes
moderns; i orgànicament passa a dependre del Rector. Les funcions fonamentals del
Servei són: planificar la llengua catalana, compartint-ne la funció consultiva, oferir
formació i aprenentatge lingüístics a la comunitat universitària, vetllar per la qualitat i
l’ús lingüístics i proporcionar eines de traducció i correcció cientificoinstitucionals. A
més, dóna resposta a les necessitats reals de la població a través dels Gabinets
d’Onomàstica i Terminologia.
El Servei Lingüístic té presència activa a la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives
d’Universitats (XVU), a l’Institut d’Estudis Catalans i al TERMCAT. Actualment la
directora del Servei té la coordinació del Grup de Treball de Terminologia i
Nomenclatura de les universitats de la XVU i forma part del Grup de Treball Institut
Ramon Llull (llengua i cultura catalanes a l’exterior) de la XVU.
LES ÀREES DEL SERVEI LINGÜÍSTIC: funcions i activitats
L’àrea de planificació lingüística
El Servei Lingüístic, des de l’àrea de planificació lingüística, vetlla per l’ús i la qualitat
lingüístics a la comunitat universitària; planifica cursos de formació i garanteix
l’acreditació lingüística d’acord amb el que regula el Marc europeu comú de referència
(MECR).
Activitats destacades del curs 2013-14
•

Organització del Curs intensiu de llengua i cultura catalanes per a estudiants
internacionals (conegut els anys anteriors amb el nom d’ERASMUS Intensive
Language course - EILC) en el marc de les activitats del Pla de política lingüística
de la Xarxa Vives d’Universitats. Aquest curs té una durada de 10 dies i una càrrega
lectiva de 40 hores, a més de les activitats culturals complementàries. Aquest curs i
les activitats complementàries són gratuïts per als estudiants. La universitat
organitzadora, en aquest cas la UIB, cobreix les despeses d’allotjament del
estudiants internacionals matriculats, com a incentiu a la participació.

•

Cursos de llengua catalana: s’ha dut a terme el primer semestre un curs de nivell A2,
i el segon semestre, un de nivell A1 i un de nivell B1/B2; s’ha fet, a més, un curs
anual de C1. En tots aquests cursos, adaptats al MECR, per a la comunitat
universitària i per a la població en general, s’atorga un certificat homologat per la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

•

Acreditacions en llengua catalana: cal destacar la convocatòria del mes de setembre
de 2014, en què el Servei convocà una prova lliure acreditativa, també homologada,
de nivell C1, oberta a tota la comunitat universitària i al conjunt de la societat, però
adreçada especialment als futurs alumnes del Màster en Formació del Professorat,
per tal de facilitar-los l’acreditació del requisit lingüístic exigit per a la matrícula.

•

I un pas endavant en la projecció del català: les acreditacions de català en línia a
través de la plataforma CertiUni. La direcció del Servei Lingüístic proposà a la
Xarxa Vives d’Universitats d’oferir una acreditació de català gestionada per la
Xarxa i vehiculada a través de CertiUni: un prova en línia per a totes les universitats
i per a la població en general, i amb residència a l’estranger, també. Per tal
d’elaborar-la es crea el 2013 un grup de treball format per tècnics lingüístics de les
universitats del territori Vives, del qual el Servei Lingüístic de la UIB és part activa
i clau.

•

Acreditacions en anglès, alemany i francès amb el segell de reconeixements de la
Conferència de Rectors (CRUE). El juny de 2012 vàrem començar a oferir
l’acreditació en línia CertiUni-BULATS per a anglès, alemany i francès. Durant el
curs acadèmic 2013-14 n’hem dut a terme deu convocatòries al campus, les quals
s’han realitzat amb una periodicitat mensual entre els mesos de setembre i juny. Per
altra banda, també s’ha dut a terme una convocatòria a la Seu de Menorca, al mes de
maig. Cal destacar, també, la signatura del conveni de col·laboració entre la
Universitat de les Illes Balears i l’Escola de Turisme del Consell Insular d’Eivissa
per a la realització de proves CertiUni, conveni promogut pel Servei Lingüístic amb
la voluntat d’oferir un servei públic a la societat.

•

L’àrea de planificació des de 2014 compta amb un tècnic en llengua anglesa, per a
traducció i correcció de documents institucionals i la formació lingüística. Pla de
formació lingüística en llengua anglesa per a la comunitat universitària: el Servei
Lingüístic ha organitzat el 2013-14 els cursos següents: per a PAS: Habilitats
comunicatives en llengua anglesa per a PAS II (organitzat conjuntament amb el
Servei de Relacions Internacionals); per a PDI: Oral English for Beginners, Reading
and Writing, Teaching Methodologies (primer semestre); Reading and Writing II
(estiu) (conjuntament amb el Vicerectorat de Professorat); per a l’Escola de
Doctorat: Communication skills in English: Written and Oral expression (mòdul I);
Communication skills in English: Written and Oral expression (mòdul II).

•

La coordinació de la funció consultiva en matèria de llengua enguany ens ha portat a
fer observacions i esmenes a quatre ordres de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats: l’esborrany d’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats
per la qual es modifica i es regula la Comissió Tècnica d’Assessorament per a
l’Ensenyament de i en Llengua Catalana; el Projecte d’Ordre de la Consellera
d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es fixen les titulacions que cal tenir
per fer classes de llengua catalana i en llengua catalana; el Projecte d’Ordre de la
consellera d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es regulen l’homologació
dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat
amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats i l’exempció de l’avaluació de la llengua i la
literatura catalanes en l’ensenyament reglat no universitari; nova revisió, un cop
introduïdes diverses modificacions substancials, del Projecte d’Ordre de la
consellera d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es regulen l’homologació
dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat
amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats i l’exempció de l’avaluació de la llengua i la
literatura catalanes en l’ensenyament reglat no universitari, i els procediments per
obtenir-les.

•

Elaboració de l’informe estadístic de la llengua de docència a la Universitat de les
Illes Balears, consultable a la pàgina web del Servei, i consultat per organismes com
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (Servei d’Immersió i
Acolliment Lingüístics): amb la col·laboració tècnica del CTI per a l’extracció de les
dades i del SEQUA pel que fa a l’anàlisi.

•

Pel que fa als informes onomàstics: l’any acadèmic 2013-14 el Gabinet
d’Onomàstica ha atès 237 consultes sobre antroponímia i toponímia, en concret, 132
de toponímia i 105 d’antroponímia. Pel que fa a les consultes de toponímia, la
majoria han estat sobre la forma correcta d’escriure un topònim. D’aquí s’ha derivat
la tramitació, en col·laboració amb la Comissió Tècnica d’Assessorament Lingüístic
del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, de 14 informes sobre
toponímia i de 4 d’antroponímia. Quant a antroponímia, durant l’any 2014 les
consultes de notes informatives, sobretot de cognoms, han superat el centenar. El
Gabinet d’Onomàstica del Servei Lingüístic, en col·laboració amb el Departament
de Ciències de la Terra i el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General,
ha participat en l’organització del II Congrés de la Societat d’Onomàstica – XXVII
Jornada d’Antroponímia i Toponímia de la UIB, sota el títol «Onomàstica i identitat,
un repte universal i multiescalar». Aquest congrés s’ha dut a terme el mes d’octubre
a la Institució Antoni M. Alcover, a Manacor, i s’hi han presentat una ponència i
més de trenta comunicacions relacionades amb la temàtica. Els treballs són
consultables a la web del Servei Lingüístic i a la Biblioteca Digital de les Illes
Balears.

•

Formació d’alumnes de grau: l’àrea de planificació lingüística ha atès dues alumnes
de pràctiques del grau de Llengua i Literatura Catalanes. S’han format en gestió de
la borsa d’intercanvi lingüístic, interpretació de dades estadístiques d’usos
lingüístics (dades d’ús del català a la docència 2012-13), acreditacions de català
segons el MECR i qüestions d’antroponímia i toponímia.

L’àrea de llengua catalana
L’àrea de llengua catalana proporciona assessorament de llengua general (àrea de
correcció) i terminològic (Gabinet de Terminologia); pel que fa a aquest darrer, és un
servei obert a tota la societat.
•

L’àrea de correcció s’ha encarregat, com cada any, de supervisar lingüísticament els
documents que li han arribat des de qualsevol punt de l’Administració universitària.
Així com l’any passat se subratllava la coordinació amb Secretaria General i el
Servei d’Alumnes per establir criteris de correcció i incidir en la difusió de la
qualitat de la llengua de l’administració universitària, coordinació que ha continuat,
enguany s’ha posat l’accent en la relació que hem mantingut amb l’Oficina Web per
homogeneïtzar els criteris lingüístics per al lloc web de la Universitat, que aquest
curs s’ha renovat. S’ha continuat coordinant els correctors externs, per a les feines
llargues o urgents que no ha pogut assumir el Servei.
Com cada any des que es va instituir la figura a la UIB, una alumna col·laboradora
ha ajudat en les tasques de correcció i ha après i agafat pràctica sobre aquesta feina,

però aquest curs se n’han tutoritzades dues més, alumnes de Pràctiques Externes
dels estudis de grau de Llengua i Literatura Catalanes. La tutorització ha estat
compartida amb les altres àrees del Servei, però a l’àrea de correcció el nombre
d’hores que hi han dedicat és el doble perquè des d’aquí també han rebut el guiatge
per fer el treball sobre usos lingüístics del campus.
S’ha constatat un any més la davallada en publicacions en català d’Edicions UIB,
que habitualment eren un gruix important de feina que tenia com a resultat la
normalització lingüística en els materials didàctics per als alumnes. Tampoc no es
remunten les dades sobre encàrrecs de correcció des de docència.
•

Terminologia
El Gabinet de Terminologia s’ha encarregat, com cada any, de supervisar la
terminologia dubtosa dels textos que provenen de diverses institucions,
majoritàriament dels consells, de la UIB i del Govern. D’octubre de 2013 a juliol de
2014 ha resolt aproximadament 250 consultes terminològiques de diferents àrees
d’especialitat. Així mateix ha atès les necessitats formatives de dos alumnes de
l’assignatura de Pràctiques Externes dels Estudis de Filologia Catalana i d’una
alumna col·laboradora tipus B.
Atenent el conveni IEC-UIB, ha introduït en bases de dades Access la terminologia
de la majoria dels treballs terminològics elaborats pel Gabinet i ha revisat els pdf
corresponents per publicar-los al portal CiT de l’IEC.
D’altra banda, ha coordinat les activitats del Grup de Treball de Terminologia i
Nomenclatura de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives d’Universitats, fet que
representa, entre altres assoliments, la pròxima publicació en línia al web de la XVU
del Multidiccionari, de la Nomenclatura multilingüe de la gestió universitària i dels
Recursos terminològics actualitzats. Alguns d’aquests projectes s’han dut a terme en
col·laboració amb el TERMCAT.
A més a més, ha continuat treballant en les col·leccions Terminologies
Universitàries i Lèxics Bàsics. No obstant això, tenint en compte la manca de
personal, aquesta activitat dedicada a la recerca multilingüe ha quedat endarrerida.

L’àrea d’idiomes moderns
•

Durant el curs 2013-14 el Servei Lingüístic ha ofert a tota la comunitat universitària
i a la societat en general cursos d’alemany, anglès, francès i rus de 120 hores de
durada. Pel que fa a alemany, s’han dut a terme cursos dels nivells des de l’A1 fins
al B1. Quant a francès, també s’han ofert aquests nivells i, a més, enguany, el nivell
B2. Pel que fa a anglès, s’han ofert cursos dels nivells des de l’A2 al B2; cal
destacar que enguany, per primera vegada, s’ha ofert el nivell C1, amb un curs
intensiu també de 120 hores però amb 80 de presencials i amb 40 de treball autònom
de l’alumne. I, de rus, cal destacar la gran demanda del nivell A1.

•

Com cada any, s’han ofert, a més, proves lliures d’alemany (A1, A2 i B1), d’anglès
(A2, B1 i B2) i de francès (A1, A2, B1 i B2) al mes de setembre.

•

Cursos de llengües orientals: a més d’oferir formació de les principals llengües
europees, el Servei Lingüístic traspassa l’espai comunitari i ha dut a terme, també,
formació de llengües que cada dia tenen més rellevància en aquest món sense
fronteres. En aquest curs acadèmic 2013-14, s’ha tornat a dur a terme un curs de
nivell A1 de japonès, que ja s’ha convertit en un clàssic del Servei.

•

Cursos de 40 i 60 hores d’italià A1 i xinès A1: enguany, com a novetat, s’han ofert
per primera vegada, cursos «exprés», és a dir, de durada més breu que els cursos
habituals (entre 40 i 60 hores, entre els mesos de novembre i gener) i amb un horari
intensiu. Aquests cursos s’han adreçat a tota la comunitat universitària, però
principalment s’ha intentat facilitar la formació lingüística d’estudiants que
formaran part d’un programa de mobilitat, per la qual cosa han comptat amb el
suport del Servei de Relacions Internacionals.

•

Dins el marc de la Universitat d’Estiu, el Servei Lingüístic ha dut a terme un curs de
Francès A1, un d’Alemany A1 i un d’Italià A2. A més, pel que fa a la formació en
llengua anglesa, s’ha dut a terme un curs enfocat a millorar les destreses
comunicatives: Communication skills in English: Oral and Written expression.

•

Correcció i traducció: en el marc de les competències que el Servei Lingüístic té
assignades, hi figura proporcionar eines de traducció i correcció
cientificoinstitucionals. Aquest és un servei exclusiu per als membres de la
comunitat universitària.
Els documents que corregeix el Servei Lingüístic es classifiquen en tres grups:
•

•

•

Documents institucionals ordinaris, entre els quals s'inclouen els documents
administratius habituals de la Universitat i els textos bàsics de la docència
(exàmens i similars).
Documents institucionals extraordinaris, bàsicament els llibres que edita el
Servei de Publicacions de la Universitat o, en general, documents extensos o
voluminosos de caràcter institucional.
Documents no institucionals, entre els quals s'inclouen els textos de recerca dels
professors o del personal d'administració i serveis.

Per altra banda, pel que fa al servei de traducció, s’orienta a documents
institucionals de la Universitat que s'hagin d'enviar a fora de la comunitat
lingüística (traducció del català a llengües estrangeres) o que hagin arribat a la
Universitat en llengua no catalana (traducció de llengües estrangeres al català), i
també està orientat a documents de recerca dels professors o PAS que s'hagin de
publicar a l’exterior. El Servei Lingüístic tradueix del català a les llengües següents
(o viceversa només documents institucionals): anglès, espanyol, francès, alemany,
italià, portuguès, rus i, eventualment, alguna llengua més.

Servei de Prevenció
El Servei de Prevenció es va crear l’any 1999 en compliment de la Llei 31/1995, de
prevenció de riscs laborals, i assumeix les quatre especialitats preventives: seguretat en
el treball, per a la prevenció dels accidents laborals; higiene industrial, per a la
prevenció de les malalties professionals; ergonomia i psicosociologia aplicada, per a la
prevenció d’altres patologies derivades del treball; i medicina del treball, per a la
vigilància de la salut i els primers auxilis.
Arran de l’elecció del nou Rector, s’ha modificat l’organigrama del Servei de
Prevenció:
• Carme Ramis Palmer, professora contractada doctora del Departament de Psicologia,
s’hi ha incorporat com a directora del Servei (Resolució del Rectorat núm.
10856/2013, FOU núm. 393).
• Antoni Aguiló Pons, vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, és el
nou responsable de la gestió del Servei de Prevenció (Resolució del Rectorat núm.
10607/2013, FOU núm. 383).
Els instruments essencials de la gestió de la prevenció són l’avaluació dels riscs dels
llocs de treball i la planificació de l’activitat preventiva, la formació i la informació del
personal en matèria de prevenció, les mesures en cas d’emergència i la vigilància de la
salut. Per això s’han fet les activitats següents, segons la planificació aprovada pel
Comitè de Seguretat i Salut: s’han avaluat els riscs de la Seu universitària de Menorca,
del CTI i del Laboratori de Litiasi Renal; s’ha fet un informe de bioseguretat; s’han fet
les avaluacions de PVD pertinents. S’han impartit els cursos de teletreball (6 sessions),
de riscs als laboratoris (2 sessions), d’educació de la veu (ICE), d’instal·lacions
radioactives (ICE), de nous protocols d’emergència, curs pràctic d’extinció d’incendis,
curs en línia de prevenció de riscs als laboratoris (per al G9), i curs en línia de riscs a les
oficines i teletreball (per al G9). En total han estat 45 hores de formació i hi han assistit
170 treballadors.
A més, s’ha impartit docència al Màster de Salut Laboral i s’ha tutelat les pràctiques
d’un alumne de formació professional. També s’han fet pràctiques d’alarmes en
diversos edificis. En l’apartat d’informació, s’ha redactat la fitxa de riscs radioactius.
Quant a emergències, s’han fet simulacres en 8 edificis (Mateu Orfila i R., Guillem
Colom C., Son Lledó, Beatriu de Pinós, Ramon Llull, Escola d’Hoteleria, Seu univ. de
Menorca i G. M. de Jovellanos), s’ha registrat a la Direcció General d’Emergències la
revisió del Pla d’autoprotecció de la Seu universitària de Menorca i s’ha redactat el Pla
d’autoprotecció general del campus.
Activitats de gestió realitzades: s’han fet dues reunions del Comitè de Seguretat i Salut.
S’ha seguit gestionant la retirada de residus químics i sanitaris i la distribució d’equips
de protecció individual bàsics per al treball als laboratoris (bates i ulleres de seguretat).
S’han fet coordinacions d’activitats empresarials amb quatre empreses externes. S’ha
redactat el Pla de mobilitat i seguretat vial (pendent d’implantació). S’ha aconseguit un
incentiu de la Seguretat Social de 14.000 euros per a empreses amb baixa sinistralitat.
S’ha creat el Comitè de Bioseguretat (Acord normatiu núm. 10960/2014, FOU 399) i
s’han fet dues reunions.

La sinistralitat de la UIB durant l’any 2013 ha estat de 4 accidents laborals amb baixa
(95 dies d’incapacitat), cap malaltia professional, 6 accidents in itinere i 22 incidents
sense baixa. S’han elaborat els corresponents informes d’accident/incident amb
propostes de millora.
Quant a la vigilància de la salut, s’han fet durant el curs 149 reconeixements mèdics
(s’han aplicat els protocols específics de pantalles de visualització de dades o PVD,
biblioteques, laboratoris, consergeries, radiacions ionitzants), 2.547 consultes mèdiques
per malaltia, 25 atencions d’urgència, 257 consultes d’infermeria (cures, injectables,
TA…), 164 vacunacions, 249 certificats mèdics i justificants, 33 seguiments per
problemes de salut al treball, 73 tràmits alta/baixa per IT. A més, s’han realitzat 337
consultes mèdiques, atencions d’urgència i altres actuacions a professors visitants,
estudiants i personal d’altres empreses.
Enllaç a la pàgina web:
http://prevencio.uib.cat

Servei d'Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA)
• PROGRAMA ACREDITA
o Participació en el programa pilot de renovació de l’acreditació de l’AQUIB amb dues titulacions:
• Màster Universitari en Formació del Professorat
• Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica.
• SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE LES TITULACIONS OFICIALS
El SEQUA ha realitzat la tasca d’assessorament i de suport tècnic a totes les titulacions oficials de grau i de màster
amb l’objectiu de realitzar el seguiment anual. En aquest sentit s’han elaborat dossiers d’indicadors, s’han realitzat
diferents tipus d’enquestes, s’han eleborat els informes inicials d’avaluació i seguiment, etc.
• ENQUESTA DE PERFIL I SATISFACCIÓ DE L’ALUMNAT DE NOU INGRÉS ALS ESTUDIS DE GRAU
3.249
Nre. d’enquestes obtingudes
3.635
Nre. d’enquestes possibles
Percentatge de participació
89,4%
• ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DELS ALUMNES AMB EL SEU PLA D’ESTUDIS
GRAU
3.096
Nre. d’enquestes obtingudes
11.870
Nre. d’enquestes possibles
Percentatge de participació
26,08
MÀSTER
313
Nre. d’enquestes obtingudes
1362
Nre. d’enquestes possibles
Percentatge de participació
22,98%
• ENQUESTA DE SATISFACCIÓ I DETECCIÓ DE NECESSITATS DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR
GRAU
645
Nre. d’enquestes obtingudes
1.975
Nre. d’enquestes possibles
Percentatge de participació
32,66%
MÀSTER
230
Nre. d’enquestes obtingudes
651
Nre. d’enquestes possibles
Percentatge de participació
35,33%
• ENQUESTA D’INSERCIÓ LABORAL
GRAU
Nre. d’enquestes obtingudes
Nre. d’enquestes possibles
Percentatge de participació
MÀSTER
Nre. d’enquestes obtingudes
Nre. d’enquestes possibles
Percentatge de participació

55
269
20,44%
96
548
17,51%

• PROGRAMA VERIFICA
o Assessorament i suport en l’elaboració de nous títols de grau i màster.
o Assessorament i suport en les sol·licituds de modificacions dels títols de grau i màster.
o Introducció a l’aplicació del Ministeri dels nous títols oficials i de les modificacions pertinents.
o Elaboració i disseny de la documentació requerida (sol·licitud de modificació, plantilla de la memòria d’un títol,
informes tècnics de millora...).
o Elaboració del procediment de l’elaboració i disseny d’un títol oficial.
o Publicació a la web del SEQUA dels títols verificats.
• CERTIFICACIÓ ISO
o Assessorament, formació i suport a la revisió del sistema de gestió de qualitat ISO del Servei de Biblioteca i
Documentació.
• PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
o Tramitació de certificats de tutors de matrícula i tutors de carrera.
• SUPORT A LA GERÈNCIA

o Suport a tots els CGQ de les oficines i els serveis que han demanat assessorament als tècnics del SEQUA.
o Assessorament i suport al procés de revisió i actualització de les cartes de serveis i de compromís de tots els
serveis administratius.
o Participació a la Comissió Assessora de Recursos Humans.
• AVALUACIÓ DELS CURSOS DEL PLA DE FORMACIÓ
Nombre de cursos avaluats el 20131
Nombre de cursos avaluats el 20142
1
A partir del mes d’octubre, solament del curs 2013-14
2
Fins al mes de juliol, solament del curs 2013-14.
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• QÜESTIONARIS D’OPINIÓ DELS ALUMNES SOBRE LA TASCA DOCENT DEL PROFESSORAT
a) Aplicació al grau
Total enquestes contestades
15.455
1r semestre 2013-14
10.530
2n semestre 2013-14
Total
25.985
Sobre: és la unitat d’avaluació, és l’avaluació del professor per grup assignatura.
b) Aplicació al màster
Total enquestes contestades
1.381
1r semestre 2013-14
506
2n semestre 2013-14
Total
1.887
Sobre: és la unitat d’avaluació, és l’avaluació del professor per grup assignatura.
• AUTOINFORME DEL PROFESSORAT
1r semestre 2013-14
2n semestre 2013-14
Total

Total autoinformes contestats
1.171
284
1.455

• SUPORT A LA DOCÈNCIA. GESTIÓ ECONÒMICA
o Gestió econòmica dels projectes d’innovació i millora de la qualitat docent
Projectes: 43
Nombre de professors participants: 264
Alumnes col·laboradors del tipus C, col·laboració en projectes d’innovació i millora de la qualitat docent: 16
Analítica: 032565
Crèdit reservat: 47.133,45 euros
o Gestió econòmica dels cursos de formació per al personal docent i investigador
Nombre de cursos: 15
Crèdit reservat per a docents de la UIB: 6.000 euros
Analítica: 118402
Crèdit reservat per a docents externs: 12.105 euros
Analítica: 118401
• CERTIFICACIONS DE LES AVALUACIONS DE LA TASCA DOCENT
o Per a l’acreditació nacional per a l’accés als cossos docents universitaris.
o Per presentar la sol·licitud d’avaluació del complement retributiu d’estímul i reconeixement de la docència.
• ALTRES
o Participació activa a les V Jornadas de Reflexión y Debate de las Unidades Técnicas de Calidad de las
Universidades Españolas
o Sectorial CADEP de la CRUE
o Foro de Almagro
o Coordinació del Fòrum Institucional de Qualitat en el Sector Públic de les Illes Balears
o Organització de la Jornada sobre Gestió per Competències a l’Administració Pública: De la teoria a la pràctica,
organitzada per la UIB i la Conselleria d’Administracions Públiques. 18 d’octubre de 2013
o Elaboració del document Protocol d’organització d’actes al si del Fòrum
o Etc.

Servei de Recursos Audiovisuals (SRVA)
Produccions i enregistraments
S’han invertit un total de 380 hores en la producció de programes audiovisuals i 666 en
enregistraments d’actes diversos (gràfic 1).
Videoconferència
Control i manteniment de les 27 aules de videoconferència de què disposa la UIB a
Palma, Menorca i Eivissa.
En total s’han fet 4.903 hores de videoconferència (gràfic 2).
Comandes i préstecs
S’han fet 164 comandes de feina i 91 préstecs de material audiovisual divers (gràfics 3 i
4).
Arxiu d’imatges / servidor de vídeo
Al canalUIB (portal web de continguts audiovisuals de la UIB) s’han pujat 197
programes i s’han fet 12 emissions en directe.
Equipament i instal·lacions
S’ha assessorat i participat en la instal·lació i el manteniment d’equipament audiovisual
divers (projectors multimèdia, equips d’àudio i vídeo) per als edificis Mateu Orfila i
Rotger, Ramon Llull, Guillem Cifre de Colonya, Gaspar Melchor de Jovellanos i
Arxiduc Lluís Salvador.
S’ha fet el projecte, i s’ha realitzat l’execució, per dotar de l’equipament audiovisual
necessari els nous espais de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda, i s’ha creat una
aula de videoconferència emissora a l’edifici Arxiduc Lluís Salvador i una altra aula de
videoconferència receptora a la Seu de Menorca.
Docència
Accions formatives en mitjans audiovisuals que s’imparteixen als membres de la
comunitat universitària que participen en projectes de cooperació que promou la UIB a
través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS).
Participació de dos membres del SRAV en el projecte: «Formació en comunicació
audiovisual per a titulats/ades del Programa Manitos Creciendo - Proyección Juvenil
(Centro de Apoyo al Niño y Adolescente Trabajador –CANAT-, Perú)», seleccionat a la
X convocatòria d’ajuts per a projectes de cooperació al desenvolupament.
Convenis
Conveni de col·laboració entre la Universitat d’Alacant, la Universitat Autònoma de
Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Castella-la Manxa, la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universitat de les Illes Balears, la
Universitat de Salamanca, la Universitat de Santiago de Compostel·la, la Universitat
Politècnica de València, la Universitat de València i la Universitat de Vigo per al
desenvolupament de continguts multimèdia compartits.
Compromís de col·laboració entre l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i
Solidaritat (OCDS) i el Servei de Recursos Audiovisuals (SRAV) per a la producció de

1

continguts audiovisuals vinculats als programes de caràcter solidari que la Universitat
promou (sèrie UIB càmera i cooperació).

2

Produccions

Gràfic 1
Produccions i enregistraments (totals)
Produccions audiovisuals
Congressos, jornades, conferències…
Actes institucionals

Hores
380
196
470

Total
Taula 1

1.046

Videoconferència

Gràfic 2

3

Concepte

Hores de videoconferència

Curs acadèmic
Conferència/visita
Reunió
Postgrau/doctorat/seminari/màster/curs
Exàmens

3.625,00
341,00
109,00
655,00
173,00

Total hores

4.903,00

Taula 2
Comandes

Gràfic 3
Tipus de comanda
Còpies en diferents suports
Digitalització i canvi de format
Gravació
Edició
Total

Nombre
24
115
16
9
164

Taula 3

4

Préstec

Gràfic 4
Material

Nombre

Projectors
Megafonia portàtil
Micròfons sense fils
Altaveus
Pantalles de projecció
Càmera de vídeo
Trípodes
Cables/conversors

9
18
9
21
4
11
11
8

Total

91

Taula 4
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Serveis Cientificotècnics
Incorporació d’equips nous
• Màquina plegadora manual FSBM 1020-25 E per plegar xapes de 1.000 mm i 2,5 mm de gruix
(mides màximes).
• Equip d’expressió i purificació de proteïnes in vitro.
Participació en activitats docents
• MARTORELL, G. Classes teòriques i pràctiques a l’assignatura Tècniques per a
l’Experimentació en Química, inclosa al Màster de Ciència i Tecnologia Química, UIB.
• CIFRE, J. Classe pràctica de les tècniques de calorimetria (DSC, TG i ITC) i microscòpia de
forces atòmiques (AFM) a la llicenciatura de Biologia.
• CIFRE, J. Classe pràctica de les tècniques de calorimetria (DSC, TG), microscòpia de forces
atòmiques (AFM), difracció de raigs X i assaigs mecànics a la llicenciatura de Física.
• CIFRE, J. Classe pràctica de les tècniques de difracció de raigs X a la llicenciatura de Química.
• HIERRO, F. Col·laborador de classes pràctiques del Màster de Química, del Màster de Física,
del grau de Física, del grau de Química i del grau de Biologia.
• DE FRANCISCO, T. Classes teòriques a l’assignatura Bioètica i Qualitat als Laboratoris de
Biociències per a alumnes de 4t curs del grau de Bioquímica, UIB.

Seminaris i cursos impartits a la UIB
• MARTORELL, G. Fluorescència. UIB.
• MARTORELL, G. Ressonància magnètica nuclear. UIB.
• MARTORELL, G. Espectrometria d’infraroig. UIB.
• GONZÁLEZ, J. Espectroscòpia d’emissió atòmica (ICP-OES).
• GONZÁLEZ, J. Espectrometria de masses amb plasma acoblat inductivament (ICP-MS).
• GONZÁLEZ, J. Espectroscòpia d’absorció atòmica (FI-MHS i THGA).
• GONZÁLEZ, J. Espectroscòpia UV-visible.
• GONZÁLEZ, J. Cromatografia iònica (CI).
Visites guiades a les instal·lacions dels SCT
S'ha col·laborat amb el programa Demolab i amb el Servei d'Informació en la visita d'alumnes
d’ESO i de batxillerat.

Convenis i contractes
• Conveni de col·laboració amb el Consell de Mallorca, per dur a terme actuacions previstes al
Pla de vigilància ambiental de les instal·lacions que preveu el Pla director sectorial per a la
gestió dels residus urbans de Mallorca.
• Contractes de prestació de serveis amb diverses empreses i administracions.

Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció (SSIGT)
El SSIGT té com a missió donar suport en l'ús de les tecnologies de la informació
geogràfica a la comunitat universitària per a la millora de la qualitat docent i
investigadora, així com fomentar la transferència dels resultats de les activitats de
recerca, desenvolupament i innovació en temàtica geogràfica i mediambiental que es
desenvolupin a la UIB i contribuir al foment de la sostenibilitat ambiental i social de les
Balears.
Les principals activitats desenvolupades són les següents:
• Activitats de R+D
Assistències tècniques: elaboració de cartografia, subministrament i anàlisi de dades
geogràfiques, etc., per al suport de les tasques docents, investigadores i de gestió de la
comunitat universitària (vegeu la taula 1).
• Desenvolupament de projectes institucionals
— Disseny i desenvolupament de l’aplicació SIGUIB per a la gestió d’espais de la UIB.
Incorporació d’informació a AGORA i Patrimoni. El projecte es realitza sota la
supervisió del Vicerectorat d’Infraestructures i Medi Ambient i amb el suport del
CTI.
— Explotació i anàlisi de l’enquesta de mobilitat de la comunitat universitària al
campus de la UIB 2013. IP: Dra. Joana Maria Seguí (Departament de Ciències de la
Terra) i Dr. Maurici Ruiz (SSIGT).
— Creació i implantació del projecte CartoSSIG. Recurs didàctic i científic per donar
accés a informació geogràfica a la comunitat universitària.
• Participació en projectes de R+D
— CIVITAS DYN@MO. FP7. UE. Suport al grup de recerca GIMOT al
desenvolupament del projecte. IP: Joana Maria Seguí. Departament de Ciències de la
Terra (2013-2016).
— FRUITFLYNET. Location-Aware System for Fruit Fly Monitoring and Pest
Management Control. ENPI-CBCMED. IP: Miguel Ángel Miranda (Departament de
Biologia). EU. 2014-2015.
— «Estructura diaria y 10-minutal de la precipitación y su caracterización sinóptica
objetiva en el mar Balear (Baleares)». IP: Miquel Grimalt Gelabert. Departament de
Ciències de la Terra. Pla nacional de R+D 2012-14.
• Participació en projectes aplicats
— «Creació d’un SIG per a la monitorització de la distribució i avaluació dels riscs
ambientals del mosquit tigre asiàtic (Aedes albopictus)». Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori. IP: Dr. M. Á. Miranda (Departament de Biologia, UIB).
— «Creació d’un visor cartogràfic per a l’anàlisi de la distribució i evolució del becut
vermell». Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori. Govern de les Illes
Balears. IP: Dr. M. Á. Miranda (Departament de Biologia, UIB).
— «Creació d’un visor cartogràfic de l’atles ortogràfic Atlante Linguistico
Mediterraneo». IP: Dr. Jaume Corbera (Departament de Filologia Catalana i
Lingüística General, UIB).
• Activitats formatives
— Participació en el programa Vine a la UIB 2013 per als alumnes de Geografia.
— Entitat col·laboradora per a l’acollida d’alumnes (9) en pràctiques externes dels
estudis de grau de Geografia. Departament de Ciències de la Terra.

Taules i gràfics
Taula 1. Prestació de serveis
TIPUS DE SERVEI
Creació de bases de dades
geogràfiques, anàlisi de
dades i elaboració de
productes cartogràfics
Creació i manteniment de
serveis cartogràfics web i
visors cartogràfics
Instal·lació de programari
Subministrament de dades
geogràfiques
Assessorament en TIG
Lloguer d’equipaments i
espais

Nre.
d’actuacions

25

15

5

4

15

0

TIPUS DE SERVEI

Activitats formatives en
tecnologies de la
informació geogràfica

Desenvolupament de
projectes de R+D+I

Projectes institucionals

Nre.
d’actuacions

3

3

3

Sol·licitud de projectes

3

Activitats de difusió i
transferència científica

5

Activitats de manteniment i
gestió

Activitat
contínua

Enllaços a la pàgina web:
http://ssigt.uib.es: Servei de SIG i Teledetecció
http://cebloc.uib.cat/cartossigt-diseny-cartografic-on-line/: CartoSSIGT
http://cordis.europa.eu/projects/rcn/107973_en.html: Civitas Dyn@mo
http://fruitflynet.aua.gr/: Projecte FruitFlyNet

Centre d’Estudis i Documentació Contemporània (CEDOC)
1. La nostra difusió: web, blog i les xarxes socials
A través de la nostra web (http://cedoc.uib.cat), del nostre blog
(http://blogcedoc.blogspot.com.es) i dels nostres perfils a les xarxes socials de Facebook
(https://www.facebook.com/pages/CEDOCUIB)
i
de
Twitter
(https://twitter.com/cedocuib), hem donat a conèixer les nostres activitats i també ens
hem fet ressò d’activitats relacionades amb les ciències humanes i socials.
2. Secció Campus Obert al diari Última Hora
Des de l’1 d’octubre de 2013 fins al 24 de juny de 2014, va tornar a publicar-se Campus
Obert. Es tracta d'una col·laboració entre el CEDOC i el diari Última Hora. La
coordinació d'aquesta publicació és a càrrec de Sebastià Serra Busquets, Antoni Vives
Reus i Rafel Puigserver Pou. Aquest curs acadèmic hem editat 108 articles de
divulgació científica i de reflexió des d’una perspectiva universitària. Podeu accedir a
tots els articles a través de la nostra pàgina web (http://cedoc.uib.cat/campus_obert).
3. Cicle de cinema Quatre Mirades sobre Problemàtica Social
Cicle de cinema setmanal els dimecres del 26 de març al 16 d'abril de 2014 a les 18
hores a l’Aula de Graus de l'edifici Ramon Llull, on es projectava una pel·lícula,
normalment relacionada amb algun tema d'interès científic, artístic, o social. Les
pel·lícules les presentava un especialista en la matèria i en acabar el passi hi havia un
col·loqui. Es varen projectar els films: Los lunes al sol (2001), Las cartas de Alou
(1990) i Bwana (1996). Coordinació: Sebastià Serra Busquets i Xavier Jiménez. Cicle
organitzat conjuntament amb el Vicerectorat de Cultura, Projecció Social i Seus
Universitàries i el Servei d'Activitats Culturals. Hi acudiren aproximadament cinquanta
persones.
4. I Jornades d’Història Contemporània de les Illes Balears
Amb el precedent del Seminari d’Història Contemporània: Recerques recents d’Història
Contemporània del curs 2012-13, es va celebrar de nou un cicle, concentrat aquest cop
en dos dies: el dijous 27 i el divendres 28 de març de 2013. S’hi presentaren 26
comunicacions, amb gairebé quaranta comunicants, i hi va haver una visita al far i
museu de Portopí. Era una activitat gratuïta. Concedits 2 crèdits de lliure configuració.
Reconegudes 10 hores de formació del professorat. Hi assistiren aproximadament 90
persones. Es varen expedir certificats per als participants i per als assistents.
5. Cicle La Gran Guerra, cent Anys després
Cicle commemoratiu dels cent anys del començament de la I Guerra Mundial celebrat
del 5 al 9 de maig de 2014, a les 12 hores, a la Sala de Graus de la Facultat de Filosofia
i Lletres. Organització: Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres amb la col·laboració
de tots els departaments de la Facultat.
6. Col·laboració amb el projecte Turisme Cultural a les Illes Balears: anàlisi,
diagnòstic i perspectives de futur.

Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS)
Aquest curs l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS),
estructura solidària d’aquesta universitat, depèn del nou Vicerectorat de Campus,
Cooperació i Universitat Saludable. La major part dels programes i accions que aquesta
oficina porta a terme es financen en el marc d’un conveni en matèria de cooperació al
desenvolupament que, des de l’any 2001, signa la UIB amb el Govern de les Illes
Balears. Aquest conveni, signat el 16 de maig de 2013, amb un pressupost de 150.000
euros, té una dotació inferior a la d’anys anteriors, atès l’actual escenari de retallades en
aquest sector.
El compromís adquirit per la UIB envers la cooperació universitària al desenvolupament
(CUD), la tasca feta per l’equip de l’OCDS i la participació i implicació cada vegada
més gran dels membres de la comunitat universitària s’ha traduït durant el curs 20132014 en el conjunt de programes i accions que a continuació es detallen:
1. Mobilitat d’alumnat de la UIB per fer pràctiques en països empobrits
Com a principal novetat durant aquest curs acadèmic, en el marc de la XXI i la XXII
convocatòries de beques per realitzar pràctiques en països empobrits per a estudiants de
la UIB, es destaca que s’ha ampliat la participació també a l’alumnat de màster.
D’aquesta manera durant el present curs hi han participat disset (17) alumnes (12 dones
i 5 homes), entre els estudis de Mestre, Educació Social, Infermeria, Turisme,
Enginyeria Informàtica, Enginyeria Agroalimentària i Dret, amb estades en sis (6)
països diferents d’una durada compresa entre 60 i 90 dies a càrrec del conveni esmentat
entre el Govern de les Illes Balears i la UIB. En el programa un total de vuit (8)
professors/es de la UIB han tutoritzat els alumnes participants, així com queda resumit
al gràfic següent:
Beques de pràctiques en països empobrits. Curs 2013-2014
Estudis

Alumnat

Contrapart

Mestre

1

Xarxa d’Escoles Alternatives del Perú

Mestre

2

Centre educatiu per a nins sords Effetah

Marroc

Màster
d’Intervenció
Socioeducativa
amb
Menors i Família

1

Centre educatiu per a nins sords Effetah

Marroc

Educació Social

2

Centro de Apoyo a Niños y Adolescentes
Trabajadores (CANAT)

Infermeria

3

Universitat Autònoma Juan Misael Saracho

Bolívia

Infermeria

3

Universitat Estatal de Bolívar

Equador

Turisme

1

Fundació Vicente Ferrer

Índia

Enginyeria Informàtica

Índia

1

Fundació Vicente Ferrer

Enginyeria
Agroalimentària

2

Unidades Académicas Campesinas (UAC
Tihuanaco)

Dret

1

Associació Casas de la Esperanza

País
Perú

Perú

Bolívia
Nicaragua

TOTAL
8

17

8

1

6

Als següents gràfics es mostra el nombre d’alumnes segons els estudis de procedència i
la modalitat formativa més habitual, que correspon a les pràctiques externes:
ESTUDIS DEL CURS 2013-2014

TIPUS DE PRÀCTIQUES DEL CURS 2013-2014
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* Màster d’Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família.

El total de l’import concedit ha estat de 26.100 euros en forma de beques que han
oscil·lat entre els 1.000 i els 1.900 euros, en funció del país de destinació i de la durada
de l’estada.
2. Mobilitat de membres de la UIB en voluntariat universitari internacional
El curs acadèmic 2013-2014, en el marc de la X Convocatòria d’Estades Solidàries, s’ha
ampliat la possibilitat de participar-hi també al col·lectiu de personal d’administració i
serveis (PAS) de la UIB. Finalment s’han concedit vuit (8) ajuts a càrrec del conveni
entre el Govern de les Illes Balears i la UIB, per a estades a Bolívia i el Perú d’una
durada mínima de 7 setmanes per l’alumnat (6 dones i 1 home) i de 4 setmanes per al
PAS (1 dona) durant l’estiu de 2014, com queda recollit a la taula resum següent:
Programa Estades Solidàries. Curs acadèmic 2013-2014
Zona/País
Sucre,
Bolívia
Lima, Perú

Entitat a les Illes Balears
Fundació Amazonia de les
Illes Balears
Programa Inedithos

Contrapart al país de destinació

Alumnat

PAS

Fundación Amazonia de Sucre

5

—

Aprendo Contigo

2

1

2

7

1

TOTAL
2

2

L’import total concedit ha estat de 7.600 euros, amb ajuts de 1.000 euros per als
alumnes participants i de 600 euros per al PAS.
3. Projectes de cooperació universitària al desenvolupament (CUD)
3.1. X convocatòria d’ajuts per a projectes de CUD 2013
Aquesta convocatòria pretén facilitar la participació directa i activa dels membres de la
comunitat universitària, amb la seva contribució efectiva per millorar les condicions de
vida i de treball de les poblacions dels països empobrits. En el marc de la X
convocatòria d’ajuts per a projectes de cooperació universitària al desenvolupament
(CUD) s’han executat deu (10) projectes finançats per un import total de 75.500 euros a

2

càrrec del conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB i de la partida que la UIB
destina a cooperació al desenvolupament i solidaritat.
D’altra banda, hi han participat quaranta-sis (47) membres de la comunitat universitària
entre PDI (40), PAS (4) i alumnat (2 d’estudis de doctorat i 1 d’estudis de grau), catorze
(14) contraparts de sis (6) països i onze (11) entitats col·laboradores. Els projectes s’han
executat en diferents àmbits sectorials, com el de la salut (4), socioeducatiu (2),
socioambiental (3) i de les tecnologies de la informació i les comunicacions (1), així
com queda resumit a la taula següent:
Departament
Ajut concedit
Infermeria i
Fisioteràpia

8.400 euros
Infermeria i
Fisioteràpia
8.000 euros
Biologia

8.000 euros
Servei de Recursos
Audiovisuals
8.760 euros
Biologia
7.320 euros
Pedagogia Aplicada
i Psicologia de
l'Educació
3.520 euros
Ciències
Matemàtiques i
Informàtica
8.000 euros
Dret Públic

7.000 euros
Infermeria i
Fisioteràpia

8.000 euros
Infermeria i
Fisioteràpia
8.500 euros

Projecte

País

Contrapart

Desenvolupament de projectes
d'investigació en salut a Tarija (Bolívia):
capacitació avançada d'investigadors a
través de projectes locals

Bolívia

Facultat de Ciències de la Salut
de la Universitat Autònoma Juan
Misael Saracho (UAJMS) i
ONG Esperanza Bolivia

Formació en metodologia d'investigació en
salut pública en àrees d'intervenció de la
Unidad Académica Campesina de Pucarani

Bolívia

Unidades Académicas
Campesinas (UAC)

Suport a la producció i el maneig de cacau
ecològic com a alternativa de
desenvolupament sostenible a la comunitat
indígena Kelekelera del districte rural de
Zongo, municipi de La Paz

Bolívia

Asociación Boliviana para la
Investigación y Conservación de
Ecosistemas AndinoAmazónicos (ACEAA)

Formació en comunicació audiovisual per a
titulats del Programa Manitos CreciendoProyección Juvenil

Perú

Centro de Apoyo al Niño y
Adolescente Trabajador
(CANAT)

Estratègia combinada de participació
ciutadana i control d'insectes per combatre
el dengue a l'Amazònia peruana

Perú

Facultat de Biologia de la
Universitat Nacional Major de
San Marcos

Anàlisi de la intervenció en l'àmbit de la
pedagogia hospitalària de l'Asociación
Aprendo Contigo per a la transferència de
coneixement mutu

Perú

Asociación Aprendo Contigo

Detecció automatitzada de reinfestació per
Triatoma infestans - fase III

Paraguai

Universitat Nacional
d’Asunción. Facultat Politècnica

Planificació i ordenació d'un
desenvolupament turístic sostenible a la
platja Santa Lucía de Cuba (segona fase)

Cuba

Centro de Estudios
Multidisciplinarios del Turismo
(CEMTUR) de la Universitat de
Camagüey

Avaluació de l'eficàcia i l’impacte de l'acció
de cooperació al desenvolupament «Accés
als serveis de salut sexual i reproductiva de
les dones i els nins sense llar que viuen a la
zona d'Eldoret»

Kenya

Universitat de Moi

Ghana

Ghana Health Service, Dangme
Hospital, Universitat de Ghana i
Ghana Physical Therapy
Association

Formació de formadors: accions formatives
per a la comunitat de fisioterapeutes de
Ghana

Àfrica
20%

Centreamèrica
i el Carib
10%

Sud-amèrica
70%

D’igual manera s’ha publicat l’XI convocatòria d’ajuts, que ha romàs oberta per
presentar-hi sol·licituds del 16 de juny i al 14 de juliol de 2014, presentant-se un total de
nou (9) propostes.
4. Altres projectes de CUD en xarxa
4.1. Programa de beques Haití de la CRUE
Al llarg del curs 2013-2014 l’alumne haitià Remsly Desravines s’ha matriculat del
Treball de Fi de Màster i d’una assignatura troncal per tal d’obtenir el títol de Màster en
Anàlisi, Planificació i Gestió en Àrees Litorals, a càrrec de la partida que la UIB dedica
a cooperació al desenvolupament i solidaritat, i dins el projecte impulsat per la CRUE
perquè els alumnes haitians puguin acabar els estudis, arran del terratrèmol de gener de
2010.
5. Educació per al desenvolupament (EpD): accions de formació i sensibilització
5.1. Cursos de formació per al PDI i PAS emmarcats en els plans de formació
interns de la UIB
Donant continuïtat al compromís adquirit per l’OCDS en la formació interna tant del
PAS com del PDI, durant el curs 2013-2014 s’han impartit dos cursos: «Introducció a la
cooperació universitària al desenvolupament». Un dels cursos en el marc del pla de
formació per al PDI de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE-IRIE), amb una durada
de 4 hores i al qual han estat admeses onze persones (9 dones i 2 homes), i un altre curs
en el marc del pla de formació per al personal de la UIB, amb una durada de 10 hores i
al qual han estat admeses 12 persones (10 dones i 2 homes).
5.2. Cursos monogràfics en matèria de cooperació al desenvolupament
Com cada curs, es continua fent l’oferta formativa en coordinació amb la Direcció
General de Cooperació i Immigració, dirigida a la comunitat universitària i a les
persones que treballen o col·laboren amb els agents de cooperació al desenvolupament
locals. Es tracta de cursos de 20 hores de durada, dirigits i coordinats directament per
l’OCDS i impartits per persones expertes i de reconegut prestigi en la temàtica de cada
curs:
— «Curs monogràfic sobre fonts de finançament en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament», on han participat un total de 14 alumnes (10 dones i 4 homes).
— «Responsabilitat social, els seus reptes i oportunitats en l’escenari actual», previst
per al mes de setembre de 2014.
— «Curs sobre eines col·laboratives per a equips productius», impartit per professorat
especialista del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB. En

aquest cas l’OCDS únicament ha donat suport a la Direcció General de Cooperació
i Immigració en la preparació del curs.
5.3. Cursos de formació de voluntariat
El curs acadèmic 2013-2014 s’han realitzat tres (3) cursos de formació de voluntariat,
de 20 hores de durada cadascun, en els àmbits de la cooperació al desenvolupament i de
la sostenibilitat ambiental. Aquests cursos els han impartit nou (9) professors/es de la
UIB i vuit (8) persones especialistes d’entitats i ONGD de les Illes, i s’hi han inscrit un
total de vuitanta-sis (86) alumnes (68 dones i 18 homes). Els dos cursos de cooperació
al desenvolupament s’han finançat a càrrec del conveni entre el Govern de les Illes
Balears i la UIB, mentre que l’altre s’ha finançat a càrrec de la partida que la UIB
destina a cooperació al desenvolupament i solidaritat.
5.4. X Convocatòria d’ajuts per a accions d’educació per al desenvolupament
(EpD)
Aquesta convocatòria pretén fomentar l’organització d’accions de formació,
sensibilització i difusió en l’àmbit del desenvolupament humà sostenible i la solidaritat
dutes a terme per membres de la comunitat universitària. Durant el curs 2013-2014
s’han concedit ajuts per un import total de 15.965,86 euros, a càrrec de la partida que la
UIB destina a cooperació al desenvolupament i solidaritat, per a la realització de dotze
(12) accions d’EpD. Aquestes han estat executades per quaranta-quatre (44) membres
de la comunitat universitària de set (7) departaments i serveis diferents, amb la
col·laboració de tres (3) ONGD de les Illes Balears (Enginyeria sense Fronteres,
UNICEF i Metges del Món). A continuació en trobareu una taula resum:
Accions d’EpD

1

2
3
4
5
6

7

8
9

10
11

«Seminari sobre violència contra les
dones i polítiques socials neoliberals en
els circuits transnacionals de crim, sexe i
drogues»
Cicle de conferències Tecnocrítica
IV/2014: Artivisme
Seminari «Virulències. Art(ivisme) contra
les estructures de violència»
Documental Mort accidental d'un
immigrant
IV Curs Introductori d’Educadors per al
Desenvolupament
Taules rodones: «25è aniversari de la
convenció sobre els drets de l'infant»
Cicle de conferències: Educació,
Comunicació i Cultura: Plataformes
audiovisuals a l’abast de l’educació per al
desenvolupament
Taula rodona: «Aigua i desenvolupament
sostenible a les Illes Balears»
Documental: Els oblidats dels oblidats.
La història de milers de malalts mentals i
un boig
Videofòrum: «Barreres d'accés a la salut:
emergències i vulneracions de drets» (en
el marc de la I Setmana saludable de la
UIB)
Exposició: Virulències. Art(ivisme)

Responsable

Departaments/Estudis/Òrgan

Ajut
concedit

PDI

Filosofia i Treball Social

550 €

Alumnat de
tercer cicle

Filosofia

2.000 €

PDI

Llengua i Literatura
Espanyoles

1.800 €

PDI

Ciències de la Terra

3.000 €

PDI

Pedagogia i Didàctiques
Específiques

1.630 €

PDI

Facultat d’Educació

700 €

Alumnat
de grau

Educació Infantil

1.050 €

Alumnat
de màster

Filosofia

537,50 €

PAS

Servei de Comunicació

575 €

PDI

Infermeria i Fisioteràpia

1.000 €

PDI

Filosofia i Treball Social

1.017,41 €

12

contra les estructures de violència
Documental: Horitzons invisibles.
Convivint amb l’exclusió social

Alumnat
de grau

Treball Social

2.655,45 €

Al gràfic següent es detalla la distribució segons la tipologia:
Accions EpD per tipus

17%

25%

58%
TIPUS A. Accions d’educació i/o formació
TIPUS B. Accions de sensibilització
TIPUS C. Accions de difusió

5.5. Altres Economies són Possibles. Jornades sobre Desenvolupament Humà
Sostenible (DHS)
Sota aquest títol, el mes de setembre de 2013 l’OCDS va celebrar les VI jornades, que
anaven acompanyades d’una fira alternativa i de comerç just. Les jornades comptaren
amb la col·laboració de cinc (5) ponents especialistes en distints àmbits com l’economia
social, l’ecofeminisme i la sobirania alimentària, entre d’altres; a més de dotze (12)
membres de la comunitat universitària (5 PDI, 1 PAS, 6 alumnes) i dues (2) persones de
diferents ONGD de les Illes. Aquestes jornades es varen organitzar al voltant de cinc
conferències, una taula rodona, la projecció del segon número de la col·lecció UIB
Càmera i Cooperació, un fòrum de debat i una peça de microteatre reflexiu. La fira,
oberta durant els dos dies que duraren les jornades, comptà amb la participació de més
de quinze (15) entitats: 9 ONGD o entitats socials de les Illes, 3 de comerç just, 2 de
banca ètica i 2 bancs de temps. D’altra banda, en aquestes jornades s’hi varen inscriure
un total de seixanta-nou (69) persones, entre alumnat (34), PAS (3), PDI (4) i persones
externes (28):
4%

6%

41%

49%
PAS

PDI

Alumnat

Extern

5.6. Accions d’EpD en col·laboració amb altres entitats
A banda de la convocatòria esmentada, l’OCDS, en col·laboració amb diferents
institucions, entitats i ONGD de les Illes Balears, ha organitzat les accions següents:

Tipologia
Exposicions

-

Accions de difusió i formatives

-

Accions
Et donam 10 raons per consumir Comerç Just, en col·laboració amb la
Direcció General de Cooperació i Immigració
Un viatge amb compromís: el valor de la prevenció en la lluita contra la
mutilació genital femenina, amb la col·laboració de Metges del Món
Ajuda humanitària: molt més que una tireta, amb la col·laboració de la Creu
Roja (campus universitari de Palma i Seu universitària d’Eivissa i
Formentera)
Sembrant salut. Horts ecològics per al benestar de les persones, amb la
col·laboració de la Creu Roja.
Salut i cooperació universitària al desenvolupament, acció finançada en el
marc de la IX Convocatòria d’ajuts d’EpD
IV Jornades Universitàries sobre el Conflicte del Sàhara Occidental,
impulsades per l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears
Marató de donació de sang al campus universitari, a càrrec de la Fundació
Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (FBSTIB)

D’altra banda, el Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, amb el
suport de la Direcció General de Cooperació i Immigració, ha obert les portes de la UIB
abans de les festes de Nadal organitzant un espai de trobada anomenat «La UIB oberta
de pinte en ample. Mercadet de comerç just, entitats socials i artesania local».
Aquesta iniciativa s’ha realitzat per primera vegada durant el present curs acadèmic,
amb la intenció de consolidar-se i realitzar-se anualment. Al mercadet hi han participat
un total de trenta-quatre (34) col·lectius: cinc (5) entitats de comerç just, onze (11)
entitats socials, set (7) serveis i oficines de la UIB, vuit (8) artesans i artesanes locals, i
altres tres (3) iniciatives d’interès d’àmbit ecològic, esportiu i de llibreria
autogestionada. A més, durant els dos dies, el Circ de les Cultures ha acompanyat el
mercadet amb un total de deu (10) espectacles de caire social:
La UIB oberta de pinte en ample. Mercadet de comerç just, entitats socials i artesania local
Circ de les Cultures

-

Batucada Pachamama, ritmes de diferents llocs del món.
Contes d'Àfrica, a càrrec de Víctor Uwagba.
Mr. Filigrana, espectacle de sensibilització amb clown.
Balls de Colòmbia, «El meu cos no és botí de guerra», a càrrec de l’associació Thaki
Runa.
Clan de Bichos: «Justo lo que busco», espectacle musical de Comerç Just,
Don Carrot, espectacle de màgia, malabars i jocs cooperatius.
Ànima Circ - Navegados, espectacle humorístic de circ contemporani.
Loco Brusca, espectacle d’humor crític entorn de problemàtiques globals.
Daniel Higiénico, concert.

6. Educació per al desenvolupament: voluntariat universitari
6.1. Portal de voluntariat universitari
El present curs s’ha iniciat la tasca per posar en marxa un portal de voluntariat adreçat al
conjunt de membres de la comunitat universitària, amb la intenció de promoure la
participació de tots els col·lectius en diferents iniciatives d’organitzacions i entitats que
duen part de les seves tasques amb persones voluntàries. Amb aquesta finalitat l’OCDS
ha contactat amb cent quaranta-tres (143) entitats per tal de poder donar un ampli
ventall de possibilitats a la comunitat universitària quan el portal es posi en marxa el
curs 2014-2015.
Durant el present curs acadèmic s’ha signat un conveni de col·laboració amb Rotary
Club, amb la finalitat d’impulsar les accions de voluntariat entre la comunitat
universitària.

6.2. Servei de Voluntariat Europeu (SVE)
Al llarg del curs 2013-2014 l’OCDS, com a entitat d’enviament en el marc d’aquest
programa europeu, ha informat i assessorat vint-i-tres (23) alumnes (16 dones i 7
homes), sobre el funcionament, les característiques i les possibilitats d’aquest programa.
Durant aquest període una alumna de la UIB ha presentat la sol·licitud per participar
durant tot l’any 2015 (12 mesos) a l’entitat Obcianske zdruzenie Kva en l’àmbit de l’art,
la cultura i el desenvolupament a Eslovàquia.
7. Programa UIB Reutilitza
S’han lliurat un total de 25 ordinadors i material de xarxa, 17 internament a la UIB i 8 a
una entitat externa.
8. Total de visites realitzades per usuaris/àries a la pàgina web de l’OCDS
18.985 visites a la pàgina web de l’OCDS: <http//cooperació.uib.cat/>.

Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes
Coordinació en l’elaboració del Pla d’igualtat de la Universitat de les Illes Balears,
actualment en curs.
Coordinació en l’elaboració del Protocol d’actuació per fer front a l’assetjament sexual i
a l’assetjament per raó de sexe i l’assetjament per motiu de l’orientació sexual de la
Universitat de les Illes Balears, actualment en curs.
Recaptació i difusió d’informació sobre la situació de la igualtat d’oportunitats a la UIB:
— Publicació del Diagnòstic de situació per a l’elaboració del primer Pla d’igualtat de
la Universitat de les Illes Balears, a la pàgina web de l’Oficina d’Igualtat.
Participació en la VII Trobada Estatal d’Unitats d’Igualtat de les Universitats Públiques
a València els dies 5 i 6 de juny.
Actualització de la base de dades sobre els plans d’igualtat d’altres universitats i
protocols contra l’assetjament sexual i per raó de sexe.
Actualització del material específic amb temàtica d’igualtat de gènere.
Participació a la Comissió Paritària per a l’elaboració del primer Pla d’igualtat de la
Universitat de les Illes Balears.
Enllaç a la pàgina web:
http://www.uib.es/servei/igualtat/

Oficina Universitària de Suport a les Persones amb Necessitats Especials
L’objectiu principal de l’Oficina és garantir la igualtat d’oportunitats per a qualsevol
persona de la comunitat universitària amb necessitats específiques de suport i establir
mesures d’acció positiva que assegurin la participació d’aquestes persones a la
Universitat.
Per aconseguir aquest objectiu, el curs 2013-14 s’han dut a terme activitats en diferents
àmbits d’actuació.
Intervenció individualitzada
Aquest curs 86 alumnes han rebut el suport de l’Oficina, que es concreta en:
— Oferir suport en la matrícula per a alumnat de nou ingrés.
— Avaluar les necessitats de l’alumnat i determinar les adaptacions pertinents.
— Informar sobre productes de suport i ajudes tècniques.
— Gestionar els productes de suport i ajudes tècniques de l’Oficina.
— Gestionar els productes de suport i ajudes tècniques del Banc de Productes de Suport
de Fundación Universia.
— Realitzar un informe de necessitats i adaptacions per al professorat.
— Fer reunions amb els caps d’estudis i el professorat que implementarà les
adaptacions.
— Informar i ajudar en la tramitació de les beques i ajudes per a persones amb
discapacitat.
— Oferir suport per a la realització de proves d’avaluació.
— Adaptar el lloc de treball de PAS i PDI.
— Gestió de l’acreditació per gaudir gratuïtament de les instal·lacions esportives.
Intervenció transversal
Accions per a la millora de l’entorn, afavorint així que la Universitat sigui un espai que
garanteixi la plena participació de tots els seus membres.
— Eliminació de barreres arquitectòniques i de la comunicació. Durant aquest curs hem
continuant col·laborant amb el Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura per
a la millora de l’accessibilitat de les instal·lacions i l’equipament del campus
universitari.
— Identificació de l’alumnat amb necessitats especials des del moment de la matrícula.
— Coordinació amb altres serveis de la UIB (FUEIB, PROA-UIB, Oficina Web,
Prevenció, Biblioteca i Documentació, altres).
— Coordinació amb entitats que ofereixen suport a l’alumnat (ASPAS, Gaspar Hauser,
altres).
— Participació, en representació de la UIB, a la Mesa d’Accessibilitat de l’Ajuntament
de Palma.
— Informació i difusió als centres d’educació secundària i futurs alumnes de la UIB.

Taules i gràfics
Alumnat amb discapacitat matriculat a la UIB el curs 2013-14 per
facultats i escoles:
Educació
32
Filosofia i Lletres
30
Dret
16
Infermeria i Fisioteràpia
15
C. Econòmiques i Empresarials
13
Ciències
12
Escola Politècnica Superior
11
Psicologia
10
Turisme
4
Relacions Laborals
2
145
Alumnat amb discapacitat que ha rebut suport de l’Oficina per
facultats i escoles:
Filosofia i Lletres
9
Educació
7
Dret
6
Ciències
4
Infermeria i Fisioteràpia
4
Psicologia
3
C. Econòmiques i Empresarials
3
Escola Politècnica Superior
1
37
Alumnat amb discapacitat que ha rebut suport de l’Oficina per tipus de
discapacitat:
Motricitat
9
Salut mental
9
Audició
5
Malaltia crònica
4
Altres
10
37
Alumnat sense certificat de discapacitat que ha rebut suport de:
Dislèxia
23
Atenció
11
Malaltia crònica
3
Salut mental
2
Motricitat
1
Visió
1
Altres
8
49

Enllaços a la pàgina web:
http://oficinasuport.uib.es/

OFICINA DE SUPORT A LA RECERCA (OSR)
L’OSR és una oficina d’interfície de suport a la investigació i a la transferència dels
resultats científics i tecnològics obtinguts a la UIB. És missió de l’OSR estimular la
participació dels investigadors de la UIB i els seus instituts en projectes de recerca
europeus, nacionals o autonòmics, i donar-los el suport necessari tant per a la sol·licitud
com per a la gestió dels projectes. Treballa en coordinació amb l’OTRI-FUEIB per difondre
l’activitat científica que es duu a terme a la UIB i per fomentar la investigació en
col·laboració amb empreses i identificar els resultats de recerca que permetin una
transferència de coneixements a la societat.
Per complir aquests objectius l’OSR realitza les activitats següents:
 Gestió de reparació i reposició de material científic (Programa de foment de la recerca).
 Gestió d'ajuts per a la realització de congressos a la UIB (Programa de foment de la
recerca).
 Gestió d'ajuts per concórrer al Programa marc (Programa de foment de la recerca).
 Gestió de bestretes per a projectes (Programa de foment de la recerca).
 Gestió del programa de foment a la participació en projectes d'investigació (Programa de
foment de la recerca).
 Gestió d’ajuts per a la publicació i difusió de la investigació (Programa de foment de la
recerca).
 Gestió d'ajuts per a l'assistència a congressos i estades de treball (Programa de foment de
la recerca).
 Gestió del catàleg d'investigadors i grups de recerca (Programa de foment de la recerca).
 Gestió d'ajuts per a la incorporació de tècnics (Programa de foment de la recerca).
 Gestió del Programa d'ajuts per a la contractació d'investigadors doctors (Programa de
foment de la recerca).
 Gestió del Programa d'estades breus de joves investigadors convidats (Programa de
foment de la recerca).
 Gestió del Programa d'estades breus de professors convidats (Programa de foment de la
recerca).
 Gestió de la convocatòria del PONT.
 Gestió de la convocatòria del premi Montserrat Casas.
 Assessorament per a la presentació de projectes d’investigació a les convocatòries abans
esmentades.
 Gestió i seguiment de projectes d'investigació concedits. Justificació científica i
coordinació amb al Servei de Control i Comptabilitat.
 Gestió dels currículums dels investigadors (GREC).
 Gestió de beques de col·laboració.
 Gestió de contractes a càrrec de projectes d’investigació.
 Gestió i seguiment de convocatòries per contractació i mobilitat d’investigadors.
 Gestió dels programes de tècnics en projectes de R+D i tècnics en infraestructures.
 Gestió i tramitació de sol·licituds d’avaluació del complement retributiu d’estímul i
reconeixement de l’activitat en investigació.
 Elaboració de la memòria d’investigació.
 Gestió i seguiment de convocatòries de divulgació de la ciència.
 Construcció, gestió i suport de la intranet de l’OSR.

 Informació a través de la web o per nota informativa sobre convocatòries autonòmiques,
nacionals o europees de projectes de recerca, beques i altres ajuts a la recerca publicades
al BOE o al BOIB o al DOUE.
 Informació a través de la web o per nota informativa sobre altres convocatòries de
projectes de recerca, beques i altres ajuts.
 Participació en jornades tècniques en gestió de recerca i jornades de les sectorials
d’investigació i transferència de tecnologia del G9 i la CRUE.

Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible
El fet més rellevant durant aquest curs ha estat la creació, el desembre de 2013, de
l’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible, que integra la salut i la sostenibilitat com
a eix transversal de les polítiques de la UIB.
Al llarg del curs 2013-14 destaquen també les actuacions següents:
• Tramitació de la modificació urbanística del campus, coordinació i redacció de la
documentació ambiental.
• Col·laboració amb la Direcció General de Sanitat en la realització d’un protocol
d’actius i en la creació d’un certificat de restaurants d’alimentació mediterrània a les
Illes Balears.
• Col·laboració amb Palmajove per a la difusió de Sexconsulta al campus de Palma.
• Col·laboració amb les empreses contractades: supervisió de les tasques realitzades pel
servei de jardineria i seguiment de les cafeteries en relació amb la recollida de matèria
orgànica.
• Coordinació amb les empreses públiques de transport EMT i SFM pels canvis
puntuals en itineraris, horaris i freqüències.
• Participació en la redacció del Pla de mobilitat i seguretat vial.
• Seguiment i control de la plaga de banyarriquer en les alzines del campus.
• Col·laboracions: impartició d’una jornada al curs de voluntariat ambiental organitzat
per l’OCDS, aforament del Pla de mobilitat i seguretat vial, participació a la fira La
UIB Oberta de Pinte en Ample.
• Organització del Dia Mundial del Reciclatge 2014.
• Ajuda en l’organització de la I Diada Esportiva Solidària a la UIB, 2014.
• Organització de la I Setmana Saludable a la UIB, 2014.
• Ajuda en l’organització de la Campanya sense Tabac a la UIB 2014.
• Ajuda en l’organització de les proves de detecció ràpida de VIH (a càrrec de
l’Associació de Lluita Antisida) i del lliurament del set preventiu gratuït (a càrrec de
Sexconsulta) al campus amb motiu del Dia Mundial de la Lluita contra la Sida.
• Ajuda en l’organització de l’entrenament en directe de Miquel Capó i Toni Contestí
amb motiu de les 24 hores corrent per l’esclerosi múltiple a CampusEsport.
• Estudi sobre l’ocupació del pàrquing per l’entrada del ParcBIT.
• Avaluació de les màquines de venda automàtica del campus de Palma.
• 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 de l’edifici Ramon Llull.
• 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 als restaurants. Planificació
setmanal «Què menjam avui?».
• Col·laboració en la signatura de dos acords marc de col·laboració entre la UIB i
l’Associació de Lluita Antisida i l’Associació Espanyola contra el Càncer.
• Creació i manteniment de la pàgina web de l’Oficina <ousis.uib.cat>.
• Creació i manteniment de la pàgina de Facebook OUSIS de la UIB amb el número de
registre F054UIB. <https://www.facebook.com/ousis.uib?ref=bookmarks>

A la Unitat de Gestió Ambiental i Sostenible, quant a personal, fins al desembre de
2013 hi va haver dos becaris col·laboradors a temps parcial i el director. A hores d’ara
hi treballen una becària col·laboradora 20 hores setmanals i el responsable de la Unitat.
Durant aquest període hi han realitzat pràctiques externes tres alumnes de Geografia,
que han treballat en la caracterització de sòls del campus, en tasques del Pla de mobilitat
sostenible i de seguretat viària de la UIB i en la revisió de l’inventari dels arbres de
l’hort de Son Lledó, i una alumna d’Educació Social, que ha elaborat una guia de bones
pràctiques ambientals.

Oficina Web de la Universitat
L'objectiu de l'Oficina Web és coordinar la publicació d’informació de la UIB a través
del web institucional i altres tecnologies web, vetllar pel compliment de les normatives
aplicables, tant legals com d’imatge institucional, i explorar nous entorns tecnològics en
l’àmbit de les tecnologies de la informació al web.
Les intervencions que ha fet durant l'any acadèmic 2013-14 són:
Web públic:
•

S’ha canviat la imatge del web de la UIB seguint les indicacions de la Direcció
de l'Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional. Es va publicar el 26 de
març de 2014.

•

S'ha adaptat el web públic als diferents dispositius mòbils.

•

El nombre d'usuaris del gestor de continguts ha continuat creixent i ha pujat fins
a tenir 158 llocs web i 246 editors del web públic amb imatge institucional, als
quals es dóna suport.

•

S’han programat o millorat components per dotar-los de noves funcionalitats.

•

L'aplicació per generar i mostrar informació acadèmica d'estudis de grau, primer
i segon cicle i postgrau automàticament a partir dels sistemes d'informació
institucionals ha anat evolucionant, amb la creació de noves funcionalitats i
l'adaptació als canvis produïts a la informació i al disseny.

•

S'ha integrat la bibliografia recomanada que gestiona el Servei de Biblioteca i
Documentació a la informació de les assignatures dels estudis de grau.
Portal privat:
•

S'ha ampliat el contingut del Portal PAS-PDI.

•

S’han creat espais perquè grups de feina puguin compartit un espai al portal
privat.

Aplicacions:
• El mòdul per a la publicació al web de les convocatòries i els resultats de places
d'alumnes col·laboradors s'ha adaptat a les noves bases.
• Les eines editores del web institucional i el portal privat s'han integrat al sistema
d'identificació única.
• S'han realitzat les tasques de manteniment, actualització i monitorització dels
servidors web, servidors d'aplicacions i les aplicacions mateixes.
Suport i formació:
L’Oficina Web ha realitzat la formació següent:
•

Sessions formatives d’iniciació als usuaris editors (15 sessions de 2 hores i 18
assistents).
També s'ha donat suport als 246 usuaris editors mitjançant telèfon i correu electrònic.
Assistència a congressos:
• Liferay Symposium Spain 2013, al mes d’octubre, a Madrid.

Enllaços a la pàgina web
http://oficinaweb.uib.cat/
Novetats: http://oficinaweb.uib.cat/Actualitat/
Formació: http://oficinaweb.uib.cat/Serveis/Formacio/
Indicadors: http://oficinaweb.uib.cat/Indicadors/
Serveis: http://oficinaweb.uib.cat/Serveis/

Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB)
El Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB), dirigit pel
professor Andreu Palou, consta de set professors titulars i catedràtics en plantilla, dos
professors associats, dos contractats postdoctorals, quinze becaris predoctorals i cinc
tècnics. El Laboratori és un centre consorciat del CIBER de Fisiopatologia de l’Obesitat
i Nutrició (CIBERobn) i pertany a la xarxa europea d’excel·lència investigadora NuGO
(Nutrigenomics Organisation). La investigació del LBNB se centra en l’estudi dels
mecanismes de control del pes corporal i les seves alteracions en l’obesitat i, en
connexió amb això, en el control de l’homeòstasi energètica per nutrients i les seves
implicacions, incloent també aspectes relacionats amb la seguretat i qualitat alimentària.
El personal del LBNB no sols està implicat en investigació, sinó també en docència i
transferència del coneixement, i ha promogut la creació de la primera empresa de base
tecnològica de la UIB (Nº001), Alimentòmica.
Resum de les principals activitats i fites de l’any acadèmic 2013-14
Producció científica: durant aquest curs s’han publicat un total de 13 articles científics
en revistes internacionals (8 en revistes de primer quartil).
Projectes i contractes: durant el curs 2013-14 el LBNB ha tingut vigents quatre
projectes internacionals i quatre de nacionals. Entre els internacionals destaca el
projecte BIOCLAIMS (Biomarkers of Robustness of Metabolic Homeostasis for
Nutrigenomics-derived Health Claims Made on Food), del 7è Programa marc de la
Unió Europea, finançat amb 6 milions d'euros, que està coordinat pel grup. A més de les
línies d’investigació bàsica, es desenvolupen diversos projectes aplicats en el marc de
contractes d’elevat contingut econòmic amb les principals empreses multinacionals i
nacionals del sector de l’alimentació. Durant el curs 2013-14 el grup ha tingut tres
contractes actius amb empreses.
Participació en congressos: durant aquest període els components del LBNB han
participat en 14 congressos internacionals i 2 de nacionals, amb un total de 18
conferències convidades, 5 presentacions orals i 22 comunicacions en panell.
Docència: durant l’any acadèmic 2013-14 els membres del Laboratori han impartit
docència a les llicenciatures i als graus de Bioquímica i Biologia. A més, participen, des
del curs 2007-2008, en els estudis oficials del Màster i el Doctorat Universitari en
Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada. Aquest any acadèmic hi ha 28 alumnes
matriculats al Màster de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada, que presentaran els
seus treballs de fi de màster pel juliol o pel setembre de 2014. Actualment hi ha un total
de 15 tesis doctorals en marxa, està prevista la lectura de 3 d’aquestes durant aquest
curs acadèmic, i de 10 el curs acadèmic 2014-15. El LBNB ha garantit durant molts
anys una formació de qualitat i la mobilitat d’estudiants i professors. S’han realitzat
quatre estades en altres laboratoris: Rubén García i Bàrbara Reynés (Universitat de
Wageningen, Països Baixos), Peter Petrov (Universitat de Lausana, Suïssa) i Juana M.
Torrens (Universitat de Warwick) i han visitat el Laboratori: J. D. Fernández Ballart
(Universitat Rovira i Virgili) i Robin van Nes (Universitat de Wageningen, Països
Baixos). Dins el màster de postgrau s’han realitzat un total de 9 estades de formació en
empreses el curs acadèmic 2013-14.

Premis
Palou, A.: Premi Dupont de la Ciència
Palou, A.: Premio Fundación Antama
Enllaços a la pàgina web:
http://palou.uib.es
http://www.ciberobn.es
http://bioclaims.uib.es

Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal
El Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal (LILR) fou creat a la UIB l’any 1998 amb
l’objectiu de facilitar la transferència de resultats d’investigació i desenvolupament en el
camp de la litiasi renal i àmbits relacionats, als sectors productius i socials interessats i
afectats, així com prestar serveis a la societat.
Entre aquests serveis destaquen l’estudi de càlculs urinaris (de l’IB-Salut, dels hospitals
privats, de personal de la UIB i de particulars) i l’estudi del risc urinari de generar
càlculs càlcics (RLU), serveis que han anat augmentant en volum amb el pas dels anys,
excepte el d’estudi de RLU, que l’any 2004 es va transferir a l’empresa multinacional
Sarstedt AG & Co. Durant aquest curs s’han realitzat 499 estudis de càlculs renals per a
l’IB-Salut, 39 estudis de càlculs renals per als hospitals privats, i 32 estudis de càlculs
renals per a personal de la UIB i altres particulars.
Els investigadors que integren el Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal són els
mateixos que conformen el Grup de Recerca en Litiasi Renal i Biomineralització (vegeu
la memòria del Grup).
Durant el curs 2013-14, els resultats de la recerca desenvolupada pel Laboratori
d’Investigació en Litiasi Renal són els següents (vegeu la memòria del Grup de Recerca
en Litiasi Renal i Biomineralització al GREC):
— 15 publicacions científiques internacionals
— 1 capítol de llibre
— 1 llibre
— 2 projectes desenvolupats
— 4 patents sol·licitades
— 10 patents en explotació
— 12 contribucions a congressos nacionals i internacionals
— 2 tesis doctorals

Laboratori de Química Analítica Ambiental (LQA2)
El Laboratori de Química Analítica Ambiental (LQA2) és una unitat que dóna suport a la
recerca, el desenvolupament i la docència en el camp de la química analítica ambiental.
Addicionalment a les tasques de recerca, dóna servei a usuaris interns i externs en la
determinació de paràmetres d’interès ambiental en mostres d’aigua, aire, sòl, sediments
i aliments requerida en diferents àrees de les ciències ambientals.
Entre els objectius del LQA2 destaquen:
— Analitzar mostres subministrades per agents socioeconòmics per determinar
paràmetres d’interès ambiental.
— Participar en l’aplicació de programes de vigilància ambiental de les empreses.
— Col·laborar amb altres universitats i institucions nacionals i internacionals en
projectes de recerca, gestió i formació ambiental
Durant el curs 2013-14, els resultats de les tasques de recerca, docència, formació de
recursos humans i serveis desenvolupades pel Laboratori de Química Analítica
Ambiental poden resumir-se en:
— Desenvolupament del projecte de recerca «Desarrollo de métodos automáticos de
análisis. Aplicación a programas de vigilancia ambiental». CTQ2010-15541 del
Ministeri de Ciència i Innovació del Govern Espanyol.
— Concessió del projecte de recerca «Desarrollo de métodos automáticos de análisis
mediante sistemas microfluidicos. Aplicación a la determinación de parámetros de
interés ambiental», CTQ2013-47461-R, del Ministeri d’Economia i Competitivitat
del Govern Espanyol.
— Participació en el projecte Tempus titulat «Entrepreneuriat et Valorisation de la
Recherche EVARECH», subvencionat per la Unió Europea.
— Participació en el projecte «TransBio». Projecte SUDOe de la Unió Europea.
— Participació en el projecte «Gestion Organisationelle du Territoire (Euroregion) sur
l’Eau - GOTA». Projecte de l’Euroregió.
— Aplicació del Pla de vigilància ambiental de l’empresa TIRME.
— Aplicació del Pla de vigilància ambiental de l’empresa Mac Insular.
— 9 tesis doctorals en realització.
— Publicació del llibre Flow Analysis: a practical guide, editat per Elsevier.
— 23 publicacions científiques en revistes internacionals ubicades al primer quartil de
l'àrea (segons el seu índex d’impacte) i 1 capítol de llibre.
— 31 contribucions a congressos nacionals i internacionals.
— 1 curset sobre automatització amb tècniques de flux a la Universitat Federal de
Bahía, Brasil.
enllaç a la pàgina web: http://lqaa.uib.cat/

Laboratori de Radioactivitat Ambiental (LaboRA)
El Laboratori de Radioactivitat Ambiental (LaboRA) és una unitat que dóna suport a la
recerca, el desenvolupament i la docència en el camp de les mesures de radioactivitat
ambiental.
Addicionalment a les tasques de recerca, dóna servei a usuaris interns i externs en la
determinació de radionúclids en mostres d’aigua, aire, sòl, sediments i aliments
requerida en diferents àrees de les ciències ambientals.
Entre els objectius del LaboRA destaquen:
— Analitzar mostres subministrades per agents socioeconòmics per determinar-ne el
contingut radioactiu (plans de vigilància de radioactivitat ambiental, control de
subministraments, exportació, etc.).
— Contribuir a l'avanç del coneixement de la radioactivitat existent en el medi ambient,
participant en projectes d'investigació o convenis amb empreses.
— Desenvolupar mètodes automatitzats de separació radioquímica especialment
dissenyats per analitzar mostres ambientals amb baixes activitats.
Durant el curs 2013-14, els resultats de les tasques de recerca, docència, formació de
recursos humans i serveis desenvolupades pel Laboratori de Radioactivitat Ambiental
poden resumir-se en:
— Concessió del projecte de recerca «Determinación de radionúclidos de interés
ambiental mediante sistemas automáticos miniaturizados. Aplicación a programas de
vigilancia ambiental», CTM2013-42401-R, del Ministeri d’Economia i
Competitivitat del Govern espanyol.
— Signatura d’un conveni de col·laboració amb la empresa iC-Málaga, per
desenvolupar projectes de recerca.
— Desenvolupament del contracte amb l'Administració pública (Consell de Seguretat
Nuclear, CSN) «Programa de vigilancia radiológica ambiental (red de estaciones de
muestreo)».
— Col·laboració de recerca amb el grup del Servei de Radiofarmàcia de l’Hospital Son
Espases.
— Col·laboracions amb el Grup d’Enginyeria Electrònica (GEE) del Departament de
Física i el Grup de Climatologia, Hidrologia, Riscs Naturals i Territori del
Departament de Ciències de la Terra de la UIB.
— Tesi doctoral en realització, «Nuevas metodologías de análisis en flujo para la
separación y preconcentración de isótopos radioactivos», conveni de doble titulació
entre el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, SC (CIMAV), Mèxic, i el
Departament de Química de la UIB.
— Participació en el taller «Comparisons of radionuclide determination in soil,
bilberries, and gross-alpha/beta in waters», organitzat pel Joint Research Centre,
Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM), Geel, Bèlgica.
— Publicació del llibre Flow Analysis: a practical guide, editat per Elsevier.
— 5 publicacions científiques en revistes internacionals ubicades al primer quartil de
l'àrea (segons el seu índex d’impacte) i 1 capítol de llibre.
— 6 contribucions a congressos nacionals i internacionals.
enllaç a la pàgina web: http://labora.uib.es/

Laboratori de Sistemàtica Humana
Publicacions en revistes:
— Acedo, C.; Gomila, A. (2013). Confianza y cooperación: una perspectiva
evolutiva. Contrastes. Revista Internacional de Filosofía (Málaga), Supl. 18, 221238.
— Acedo, C.; Gomila, A. (2013). Trust and cooperation: a new experimental
approach. Annals of the New York Academy of Sciences, 1299, 77-83.
— Barceló-Coblijn, Lluís (2013). El llenguatge com a sistema natural
complex. Llengua, Societat i Comunicació, 11, 27-33.
— Barceló-Coblijn, Lluís; Benítez-Burraco, Antonio (2013). Disentangling the
Neanderthal Net: A Comment on Johansson (2013). Biolinguistics, 7(1), 199-216.
— Benítez-Burraco, A.; Barceló-Coblijn, L. (2013). Hominin interbreeding and
language evolution: fine-tuning the details. Journal of Anthropological
Sciences, 91, 277-290.
— Benítez-Burraco, A.; Barceló-Coblijn, L. (2013). Paleogenomics, hominin
interbreeding, and language evolution. Journal of Anthropological Sciences, 91,
239-244.
— Cattaneo, Z.; Lega, C.; Flexas, A.; Nadal, M.; Munar, E.; Cela-Conde, C.J. (2014).
The world can look better: enhancing beauty experience with brain
stimulation. Social Cognitive And Affective Neuroscience, in press.
— Cela-Conde, C.J.; García-Prieto, J.; Ramasco, J.J.; Mirasso, C.R.; Bajo, R.; Munar,
E.; Flexas, A.; del Pozo, F.; Maestú, F. (2013). Dynamics of brain networks in the
aesthetic appreciation. PNAS, 110(Sup.2), 10454-10461.
— Cela-Conde, C.J.; Gutiérrez Lombardo, R.; Avis, J.C.; Ayala, F.J. (2013). In the
light of evolution VII. The human mental machinery. PNAS, Early edition.
— Christensen, J.F.; Calvo-Merino, B. (2013). Dance as a subject for empirical
aesthetics. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 7(1), 76-88.
— Christensen, J.F.; Flexas, A.; Calabrese, M.; Gut, N.K.; Gomila, A.; (2014). Moral
Judgment Reloaded: A Moral Dilemma validation study. Frontiers in
Psychology, 5(607).
— Christensen, J.F.; Gomila, A. (2013). Exploring a new paradigm for empathy
research. Estudios de Psicologia.
— Christensen, J.F.; Nadal, M.; Cela-Conde, C.J.; Gomila, A. (2014). A norming
study and library of 203 dance movements. Perception, 43(2-3), 178-206.
— Cristina Acedo-Carmona: Antoni Gomila (2013). Trust and Cooperation. An
Evolutionary Perspective. Contrastes. Revista Internacional de Filosofía
(Málaga), Suplemento 18, 221-238.
— Flexas, A.; Rosselló, J.; Christensen, J.F.; Nadal, M.; Olivera, A.; Munar, E.
(2013). Affective priming using facial expressions modulates liking for abstract
art. Plos One, 8(11).
— Gallo-Estrada, J.; Molina-Mula, J.; Miquel-Novajra, A.; Taltavull Aparicio, J.M.;
Adrover Barceló, R.M.'The autonomy of elderly people living alone from the
bourdinian constructivist structuralist point of view'- The Sociological Quaterly,
2013.
— Gallo, J.; Molina, J.; Miquel, A.; Taltavull, J.M.”Estrategias de cuidados de las
familias con las personas mayores que viven solas”, Index de Enfermería ISSN
1699-5988, Volumen: 2013 Número: 22 Páginas, inicial: 20 final: 24 Año: 2013.

— Gómez-Puerto, G.; Munar, E.; Acedo-Carmona, C.; Gomila, A. (2013). Is the
human initial preference for rounded shapes uni- versal? Preliminary results of an
ongoing cross-cultural research. Perception, 42(Supplement), 102-102.
— Gomila, A. (2013). Los cinco sexos, o cómo establecemos fronteras categoriales
moralmente relevantes en un mundo continuo y difuso. Arbor (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas), 189-762.
— Matas Morell, A (2013). Algunas lecciones emancipadoras del movimiento
antiglobalización. El caso de la 'Acción Global de los Pueblos'. Oxímora. Revista
Internacional de Ética y Política(2), 78-102.
— Matas Morell, A (2013). Ressenya: Ciudadanos, naturalmente. Reciclar los valores
cívicos en clave ecológica. J. Valdivielso, Horsori, 2011. Enrahonar. Quaderns de
Filosofia, Universitat Autònoma de Barcelona, 51.
— Morell, (2013). «De l’espai no et refies mai: Treball urbà i formació/lluita de
classe», Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia 18.2, 53-67.
— Morell, M (2014) «El trabajo de la gentrificación. Un bosquejo en torno a la
formación de un sujeto histórico urbano», Working Paper Series
CONTESTED_CITIES WPCC-14002.
— Nadal, M. (2013). The experience of art: Insights from neuroimaging. Progress in
Brain Research, 204, 135-158.
— Nadal, M.; Skov, M. (2013). Introduction to the Special Issue: Toward an
Interdisciplinary Neuroaesthetics. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the
Arts, 7, 1-12.
— Olivera La Rosa, A.; Rosselló Mir, J. (2013). On the Relationships between disgust
and morality: a critical review. Psicothema, 25(2), 222-226.
— Pang, C.Y.; Nadal, M.; Müller, J.S.; Rosenberg, R.; Klein, C. (2013).
Electrophysiological correlates of looking at paintings and its association with art
expertise. Biological Psychology.
— Valdivielso, J. (2014). L’argument fonamentalista catòlic contra l’assignatura
d’educació per a la ciutadania. El problema del consens moral en una societat
democrática. Enrahonar. Quaderns de Filosofia, 52, 83-102.
— Vartanian, O., Navarrete, G., Chatterjee, A., Fich, L. B., Leder, H., Modrono, C.,
Nadal, M., Rostrup, N., & Skov, M. (2013). Impact of contour on aesthetic
judgments and approach-avoidance decisions in architecture. PNAS, 110, 1044610453.
— Zaidel, D.; Nadal, M.; Flexas, A.; Munar, E. (2013). An Evolutionary approach to
art and aesthetic experience. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the
Arts, 7(1), 100-109.

Laboratori de Tecnologies de la Informació i Multimèdia
El LTIM, dirigit pel doctor Antoni Bibiloni, està compost per quatre doctors i un grup
de tècnics contractats, entre 4 i 8 persones segons el projecte. El Laboratori treballa amb
altres grups de recerca com el TIM, Tecnologies de la Informació Multimèdia, i la
Unitat de Gràfics i Visió per Ordinador i IA (UGiVpOiIA).
La investigació del LTIM se centra en diversos àmbits tecnològics: sistemes de
radiodifusió (broadcasting), televisió digital interactiva, CMS multimèdia,
desenvolupaments en aplicacions mòbils intel·ligents, sistemes web semàntics i Internet
of Things.
El personal del LTIM no només està implicat en investigació, sinó també en docència
de grau i màster.
Projectes i contractes
Durant el curs 2013-14 el LTIM ha participat en:
1. Investigació i desenvolupament d'aplicacions HbbTV per al canal Lux Mallorca,
mitjançant el conveni marc entre Grup Audiovisual Grup Serra i LTIM.
2. ITVNet. Desenvolupament d'una plataforma de vídeo en línia, segmentat per
categories, contractat per l'empresa Optiva Media.
3. BITSPLUS, innovació en el desenvolupament d'una plataforma d'aprenentatge per a
la millora en assimilació de conceptes. Realitzat pel conveni amb el Col·legi Sant
Gaietà.
4. ECLIPSAME, Pla nacional de R+D+I CTM2012-37701. Desenvolupament de
serveis web avançats per analitzar els efectes sinèrgics del clima i de la pesca en els
ecosistemes marins demersals, mitjançant una aproximació comparativa entre
ecosistemes marins de l'Atlàntic Nord i de la Mediterrània Occidental.
5. ConTV-Lab, Connected TV Lab, sistema distribuït de verificació, prova i certificació
d'aplicacions i serveis de TV connectada. Ministeri d'Economia i Competitivitat-IPT2012-0871-430000.
6. Càtedra Sol Meliá. Projecte: Mètriques en xarxes socials.
Organització d'esdeveniments
1. I Workshop de Desenvolupament d'Aplicacions de Televisió Interactiva
2. V Congrés de Televisió Digital i Interactiva
Participació amb presentació de ponències
1. IX Conferència Ibèrica de Sistemes i Tecnologies de la Informació
2. 2014 ACM International Conference on Interactive Experiències for Television and
Online Video
3. V Congrés TVDinteractive
Enllaç a la pàgina web:
http://ltim.uib.es

Institut de Ciències de l’Educació (ICE) - Institut de Recerca i Innovació
Educativa (IRIE)
Formació de postgrau
Nombre de crèdits ECTS: 164
Nombre de cursos de postgrau: 8
Nombre d'alumnes matriculats: 191
Nombre de professors de la UIB: 40. Nombre de professors externs: 37
Formació permanent del professorat no universitari. Cursos
Nombre d’hores: 69,5
Nombre de cursos: 5
Nombre d'alumnes matriculats: 204
Nombre de professors de la UIB: 2. Nombre de professors externs: 7
Formació permanent del professorat universitari
Nombre d’hores: 120
Nombre de cursos: 16
Nombre d'alumnes matriculats: 381
Nombre de professors de la UIB: 13. Nombre de professors externs: 6
Formació corresponent als grups de recerca de l’ICE-IRIE
Nombre d’hores: 64
Nombre de cursos: 9
Nombre d'alumnes matriculats: 187
Nombre de professors de la UIB: 14. Nombre de professors externs: 2
Congressos i jornades, conferències i presentacions (organització o col·laboració)
• 26-IX-2013. Conferència «A Science for Sustainable Living». Fritjof Capra.
• 25, 26 i 27-X-2013. XXIII Jornadas Estatales del Fórum Europeo de
Administradores de la Educación. Las redes sociales en la educación del siglo XXI.
• 7 i 8-XI-2013. Seminari de Plagi Acadèmic.
• 14 i 15-XI-2013. Encontre Internacional Pedagogia 2020 i XI Jornades
Psicopedagògiques.
• 4-XII-2013. Presentació del volum IV de la revista IN.
• 11-XII-2013. Presentació del CD-ROM Informes de recerca en educació. Illes
Balears 2013.
• 6-III-2014. Conferència «Política educativa i desigualtat social: cap a un elitisme
educatiu». Martí X. March.
• 28 i 29-III-2014. Jornades La Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa
(LOMCE): Desplegament, calendari d'aplicació i currículums.
• 1-IV-2013. Conferència «Jugar, pensar i aprendre a l'educació infantil». Irene de
Puig.
• 2-IV-2014. Presentació de l'informe de recerca núm. 11, de Maria Bel Pomar. Què
queda del que es va viure a l'escola? La contribució del CEIP Es Pont.
• 30-VI i 1-VII-2014. Jornades de Recerca i Innovació Educativa de les Illes Balears.
Convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació i millora de la qualitat docent
Nombre de projectes presentats i concedits: 35
Nombre de professors participants: 172

Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS)
Tesis llegides:
 Differences in parenting styles between normal children and children with ADHD
symptoms: Psychometric analysuis of italian version of APQ and PCRQ questionnaires.
Annalisa Exposito (16-12-13)
 Litiasis de oxalato cálcico monohidrato papilar y de dihidrato: estudio comparativo de
factores de riesgo. Carlo Rakso Bonarriba Beltrán (06-05-14)
 Miocardiopatía hipertrófica: estudio de la correlación genotipo-fenotipo en una
población insular portadora de una idéntica mutación en el gen TNNT2. Tomàs Ripoll
Vera (19-05-14)
 Estudio del crecimiento por rebote tras hemiepifisiodesis. Laura Corominas Francés
(04-09-14)
 La vía de las lectinas en Lupus y Tuberculosis: poliformismos de la MBL2 y MASP2,
beneficiosos o perjudiciales. Inés Losada López (15-09-14)
Activitats realitzades:
 V International Symposium for the Study of Chronic Pain and Fibromialgya. 12 i 13 de
setembre de 2014 a Palma. Grup de Recerca en Neuropsicologia Clínica, juntament amb la
Fundació d’Afectats/ades de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica.
 Cicle de conferències Què fa la Recerca a les Balears per la teva Salut. Del 6 al 27 de
novembre. CaixaFòrum Palma
• Pedres als ronyons: què en sabem i què s’ha de fer. Dr. Antoni Conte i Dr. Fèlix
Grases. 6 de novembre de 2013.
• Dieta mediterrània i prevenció de malalties cardiovasculars. Dr. Miquel Fiol Sala i
Dr. Manuel Muñino. 13 de novembre de 2013.
• Trastorns depressius i salut física. Dr. Mauro García Toro i Dra. Margalida Gili
Planas. 20 de novembre de 2013.
• La importància de la prevenció en càncer. Dra. Isabel Bover Barceló i Dra. Pilar
Roca Salom. 27 de novembre de 2013.

Institut d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari de la UIB (IAC3)
L’Institut d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari (IAC3) sorgeix en l’àmbit
dels instituts propis de la UIB, el juliol de 2008. L’orientació de l’Institut neix d’una
visió compartida per tres grups de recerca de distintes comunitats científiques
(Astrofísica, Relativitat i Tractament d’Imatges), que tenen com a denominador comú el
fet que la seva recerca comporta el desenvolupament de codis numèrics avançats per a
la simulació de sistemes d’equacions en derivades parcials.
La necessària polivalència del codi resultant obre la porta a la seva aplicació en altres
àmbits, tant científics (interacció fluid-estructura, clau en la modelització de processos
fisiològics) com tecnològics, aprofitant per exemple la ubiqüitat dels fenòmens
complexos, presents a les xarxes socials o als mercats financers. En el nostre cas
concret, aquest enfoc multidisciplinari s’ha concretat en una nova línia de recerca, en
aplicacions computacionals, que ha anat prenent cos gràcies a la sinergia que ha generat
el mateix Institut.
En l’àmbit científic, durant aquest curs hem continuat treballant en el projecte TAVI,
per estudiar el desgast de les vàlvules aòrtiques artificials, en col·laboració amb
investigadors del servei de cirurgia cardíaca de Son Espases. També hem prosseguit
amb les tasques del projecte europeu Sophocles, que té per objectiu estudiar els sistemes
complexos, al qual aportam la construcció d’una plataforma de càlcul per explorar via
computació les hipòtesis dels diferents grups participants.
En l’àmbit tecnològic, hem continuat el desenvolupament de la plataforma Simflowny,
que permet la generació automàtica de codi a mida de l’usuari, de manera que s’amplia
la gamma de tècniques disponibles (diferències finites, volums finits, SPH) amb la
incorporació de tècniques per agents cel·lulars i xarxes no estructurades, incloent els
diagrames gràfics que representen les connexions a les xarxes socials.
Destacam a continuació alguns aspectes de les nostres activitats del curs 2013-14, que
permeten afinar el perfil de l’Institut. En primer lloc, una aposta per l’excel·lència en
investigació que es concreta en:
 36 articles de recerca en revistes científiques indexades de primer nivell.
 Participació en dos projectes de recerca europeus, sobre modelització de processos
fisiològics (Mediate, TSI-020400-2010-84) i sobre sistemes complexos (Sophocles,
CA-317534), a més de sis projectes nacionals, dels quals destaquen dos projectes del
prestigiós programa Consolider (CPAN, CSD2007-00042 i Multidark, CSD200900064).
 Una agrupació de línies de l’IAC3, sota la denominació de «Física, computació i
aplicacions», ostenta la qualificació de «grup d’excel·lència», atorgada pel Govern de
les Illes Balears. La línia de Física Solar ostenta la qualificació de «grup competitiu»
en aquest mateix programa.
Hem d’afegir que la UIB, a través de l’Institut, és l’única participant d’Espanya en el
gran projecte LIGO de detecció d’ones de gravitació, liderat pels EUA (www.ligo.org).
L’IAC3 ha comptat el 2013-14 amb 9 professors permanents (entre funcionaris i
contractats), 5 contractats no permanents, 4 becaris i 4 tècnics.
Enllaços a la pàgina web: www.iac3.eu

Fundació General de la Universitat de les Illes Balears (FuGUIB)
La Fundació General de la Universitat de les Illes Balears (FuGUIB) és una institució privada, amb
personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre. Va ser creada per la Junta de Govern de la UIB el
dia 21 de juny de 1999 i hom li encomanà la gestió de les instal·lacions esportives i de la Residència
d'Estudiants del campus de la Universitat.
A més, des de l’any 2003 la FuGUIB gestiona UIBCongrés, un servei de suport en l’organització de
congressos i esdeveniments acadèmics i científics.
A la Fundació General durant el curs 2013-14 hi han fet feina una mitjana de 49 treballadors
equivalents a temps complet, dels quals el 61% són dones. La FuGUIB va tancar l’exercici
econòmic 2013 amb uns ingressos d’uns 2,5 milions d’euros, un resultat comptable de -143.546,69
euros i unes inversions totals d’uns 56 milers d’euros.
A) Residència d’Estudiants de la UIB
La Residència d’Estudiants ha tingut durant el curs 2013-14 una ocupació del 65 per cent a les 97
habitacions individuals, que han estat ocupades per estudiants de la Universitat. Les habitacions
dobles, ofertes aquest curs per primera vegada als estudiants, han estat ocupades per aquests i hostes
visitants i convidats per la UIB en un 67 per cent.
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 2014 la Residència ha rebut, entre d’altres, dos grups d’alumnes de programes
d’intercanvi estrangers de les facultats de Turisme i Biologia, 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), professors doctorands estrangers, un grup d’investigadors de l’IFISC que
participen en una escola d’estiu 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 201314 han estat les següents: realització del primer vídeo de presentació de la Residència, rehabilitació
sense obra de totes les canonades de l’edifici, ampliació i millora de la recepció, renovació del
mobiliari a les habitacions, renovació del mobiliari i decoració de la sala de televisió gran, reposició
de roba de bany i llit, renovació del sostre del tercer pis, 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 consolidat la nova modalitat de pagament fraccionat d’abonaments, i són
més de 1.000 els usuaris que actualment escullen aquesta opció. També s’ha fet una millora de les
infraestructures esportives. Aquesta inversió s’ha materialitzat principalment en les accions
següents:
Inversions
— Implementació de l’electròlisi salina, nou sistema de cloració de la piscina.
— Instal·lació d’aire condicionat a la sala d’activitats dirigides número 2.
— Millora de la ventilació del pavelló poliesportiu i de la sala de fitness.
— Renovació parcial de l’enllumenat del camp de gespa.

Dades operatives
— Entre octubre de 2013 i juny de 2014 el nombre de socis oscil·la entre 4.500 i 5.500, i el nombre
de cursetistes oscil·la entre 800 i 1.000.
— Entre octubre de 2013 i juny de 2014 s’han produït més de 210.000 accessos de socis a les
instal·lacions.
— La mitjana de durada de cada contracte al llarg de l’any 2013 és de 7,49 mesos, xifra superior als
6,32 mesos de l’any 2012.
C) Organització de congressos i esdeveniments
La FuGUIB, 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.
L’objectiu és donar un servei integral al responsable del congrés, i cobrim, entre d’altres, les tasques
següents:
— Assessorament pressupostari i financer. Suport econòmic i administratiu.
— Suport en la recerca de patrocinis.
— Gestió de la secretaria tècnica i suport en la secretaria científica.
— Gestió d’allotjaments, transports, àpats, espais i equipaments tècnics.
— Desenvolupament del programa social i programa d’acompanyants.
— Informació, comunicació i difusió de l’esdeveniment.
— Portal web de gestió de congressos; secretaria tècnica i científica.
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 2013-14, UIBCongrés ha donat suport als esdeveniments següents, per ordre
cronològic:
Esdeveniment
XXIII Congreso de Geógrafos Españoles
Celebrating and Enhancing the Tourism
Knowledge-based Platform: A Tribute to
Jafar Jafari
On line International Conference on
Strengthening Family Strategy 2013

Data
Octubre de 2013
Octubre de 2013

Assistents
100
105

Desembre de 2013

30

I Jornada d'Innovació i Transferència a la
UIB

Juny de 2014

100

Reptes i Riscs de la Serra de Tramuntana,
Patrimoni Mundial

Juny de 2014

90

Jornades de Recerca i Innovació Educativa
de les Illes Balears

Juny de 2014

270

VIII Conference on Articulated Motion
and Deformable Objects

Juliol de 2014

25

14th International Conference on
Numerical Simulation of Optoelectronic
Devices
24th International Semiconductor Laser
Conference

Setembre de 2014

100

Setembre de 2004

150

The Romance Turn VI

Setembre de 2014

60

International Workshop on Power And
Timing Modeling, Optimization and
Simulation PATMOS / 5th European
Workshop on CMOS Variability

Setembre de 2014

55

Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB)
La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) és una fundació cultural privada de
caràcter permanent, promoguda mitjançant acord de la Junta de Govern de la UIB del dia 26 de
febrer de 1996 i acord del Consell Social de la UIB del dia 29 de febrer de 1996, i constituïda per la
Universitat de les Illes Balears davant el notari de Palma Salvador Balle Oliver el dia 29 d’abril de
1996.
La Fundació té com a objectiu fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma
genèrica al foment de la cultura, l'educació i la investigació en tots els aspectes de la vida
econòmica i social que puguin contribuir a millorar la societat en la qual es troba la Fundació. En
particular, establir vies de diàleg i col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i les
empreses del seu entorn econòmic i social, afavorir la cooperació amb els diferents departaments de
la Universitat i fomentar la transferència de tecnologia entre la Universitat i la societat.
A la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears durant el curs 2013-14 hi han fet feina una
mitjana de 24 treballadors a temps complet, dels quals el 50 per cent són dones. La Fundació va
tancar l’exercici econòmic 2013 amb uns ingressos aproximats de 3,9 milions d’euros i un resultat
comptable de -158.886,50 euros.
Departament de Formació

Experts universitaris
Especialistes universitaris
Màsters
Altres cursos
Total

Cursos
16
9
15
62
102

Hores
2.333
1.932
7.919
4.205
16.389

Alumnes
559
184
391
1.388
2.552

Departament de Projectes
El Departament 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 a les empreses, en estreta col·laboració amb els grups de recerca de la UIB. Els
principals àmbits temàtics quant a la gestió i participació en projectes (la majoria amb finançament
de la UE) són: turisme, medi ambient, TIC, xarxes de formació contínua i a distància per a
treballadors i empreses, ocupabilitat, adaptació d'empreses i treballadors als canvis tecnològics i de
mercat.
El Departament de Projectes de la FUEIB gestiona (període 2013-14) cinc projectes amb socis
públics i privats de tot Europa, amb finançament de la Unió Europea: dins Lifelong Learning:
Ed2.0Work, TrainVET4Jobs, AcroJump; dins el programa MED: MED MAIN; dins Tempus VI:
SEMSEM.

OTRI. Departament de transferència de tecnologia, emprenedoria i foment de la innovació
Contractes Universitat-empresa
Durant l’any acadèmic 2013-14 s’han fet 37 nous contractes afectats per l’article 83 i 56 contractes
menors, i s'ha facturat per aquests conceptes durant el període esmentat la quantitat de 671.681,65
euros.

Transferència de tecnologia
• 7 noves sol·licituds de patent durant l’any acadèmic 2013-14.
(En total la UIB disposa de 61 patents i models d’utilitat en vigor.)
http://innovacio.uib.cat/Protegeix-la-teva-recerca/Llistat-de-patens-i-models-dutilitat-de-la-UIB/
• 3 nous contractes de llicència de patent durant l’any acadèmic 2013-14.
(En total, 26 contractes de transferència en vigor.)
Creació d’empreses derivades
• 2 empreses derivades (spin off) creades.
http://innovacio.uib.cat/Spin-off/Llistat-de-Spin-off-de-la-UIB/
• 12 assessoraments a emprenedors.
VIII edició del Programa Promotors Tecnològics
Expert Universitari en Promoció de la Transferència del Coneixement i la Tecnologia. Títol propi
de postgrau de la UIB (16 ECTS).
• 16 alumnes formats.
• 9 estades d’alumnes en pràctiques en empreses.
• 9 diagnòstics d’innovació realitzats.
• 6 projectes de R+D+I elaborats.
Departament d’Orientació i Inserció Professional
• Nombre de demandants d’ocupació: 3.854 universitaris
• 448 empreses/entitats col·laboradores
• 232 ofertes de treball tramitades
• 640 pràctiques extracurriculars i beques TUO en empreses/entitats
• 74 contractes laborals signats a través del DOIP
• 8è Fòrum de l'Ocupació de les Illes Balears. 2 i 3 d’abril. Campus universitari
• 51 sessions d’orientació professional realitzades.

Càtedra d’Estudis Turístics Meliá Hotels International
La companyia hotelera líder a Espanya ha mantingut, després d'onze anys de
col·laboració, la seva aposta pel món acadèmic a través de la Càtedra Meliá Hotels
International d'Estudis Turístics. La Càtedra té com a principal objectiu fomentar la
qualitat i la consolidació dels estudis i la investigació del turisme a la nostra universitat.
Amb aquesta finalitat, durant el curs acadèmic 2013-14, s'ha finançat tot un conjunt
d'activitats, tant formatives com de foment de la investigació.
En l'àmbit de la docència la Càtedra ha finançat l'assignatura de Responsabilitat Social i
Ètica Empresarial, oferta als graus de Turisme i Administració d'Empreses. En aquest
sentit, 55 alumnes han cursat l'assignatura i han rebut formació sobre els diferents
àmbits de la gestió responsable i sostenible a les empreses. L'assignatura l’han
impartida conjuntament els professors de la UIB i professionals de reconegut prestigi de
la companyia i del sector.
Així mateix, i amb l'objectiu d'enriquir la capacitació dels estudiants, la Càtedra ha
llançat la segona convocatòria de beques d'internacionalització. Per la importància que
els nostres estudiants adquireixin experiència professional internacional, l'objectiu
d'aquestes beques ha estat que els alumnes del grau de Turisme i del grau
d’Administració d'Empreses facin pràctiques als hotels que la companyia gestiona al
voltant del món. Així, durant l'estiu de 2014, quatre alumnes faran pràctiques
formatives en hotels de la companyia de Mèxic i Zanzíbar, en departaments de recepció,
administració i revenue management.
D'altra banda, s'ha concedit una beca per desenvolupar un programa de pràctiques
formatives a la seu corporativa de Meliá Hotels Internacional, en el marc del Projecte
Gestió del Coneixement de la companyia. Aquesta beca permetrà que un estudiant del
grau de Pedagogia col·labori directament amb el personal de la companyia en el
desenvolupament del projecte durant sis mesos.
En el marc de la investigació i innovació, aquest any la Càtedra ha col·laborat en dues
línies. D'una banda, finançant el congrés internacional Celebrating and Enhancing the
Tourism. Knowledge-based Platform: A Tribute to Jafar Jafari. Aquest congrés,
organitzat al voltant de la figura d'un dels més importants acadèmics en l'àrea del
turisme del món (doctor Jafar Safari), ha comptat amb una àmplia representació dels
més prestigiosos investigadors i docents en l'àrea del turisme d’àmbit mundial.
D'altra banda, la Càtedra ha finançat quatre projectes d'investigació:
— «Universitat corporativa»: el responsable acadèmic és el doctor José María
Carretero, del Departament d'Economia de l'Empresa.
— «Mètriques de les xarxes socials»: el responsable és el doctor Antoni Bibiloni, del
Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.
— «Estudi sociològic sobre aspectes intangibles del servei turístic» i «Tests psicotècnics
per a empreses hoteleres»: la responsable d'ambdós és la doctora Esther García, del
Departament de Psicologia.

Càtedra Guillem Colom Casasnovas
Al llarg del seu tercer any d’existència, la Càtedra Guillem Colom Casasnovas ha
continuat desenvolupant les activitats per a la qual va ser creada: la promoció i
continuació de l'obra de Guillem Colom Casasnovas.
a) Desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la micropaleontologia i/o altres
activitats que contribueixen al seu desenvolupament
1. VI Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears. La Càtedra Guillem Colom
Casasnovas ha participat en les VI Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears,
organitzades per la Societat d'Història Natural de les Illes Balears (SHNB), amb el
pòster «Pinna nobilis and epiphytic foraminifera as potential bioindicators of heavy
metall pollution in Balearic Islands (Western Mediterranean)».
2. 40th CIESM Congress. La Càtedra Guillem Colom Casasnovas va participar en el 40
congrés de la Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la
Méditerranée (CIESM) amb una presentació oral i un pòster.
b) Coordinació de l'estudi i publicació de l'obra científica de Guillem Colom
Casasnovas
El tercer volum de l'obra científica de Guillem Colom Casasnovas ha estat publicat a
finals de 2013. Com en els altres dos anteriors, la coordinació ha anat a càrrec del
doctor Guillem Mateu Mateu, i hi han participat investigadors i professors de diferents
universitats espanyoles. En aquest últim volum, l'investigador contractat per la Càtedra
hi contribueix amb un capítol i hi ha una secció dedicada a la Càtedra Guillem Colom
Casasnovas on es destaca el paper corresponent de la Fundació ENDESA, pel que fa a
la creació de l'entitat. L'edició i la publicació d'aquesta obra són a càrrec de l'Institut
Espanyol d'Oceanografia.
c) Promoció i participació en projectes de recerca autonòmics, estatals o
internacionals congruents amb els objectius de la Càtedra
L'investigador contractat per la Càtedra, Guillem Mateu Vicens, participa en el projecte
de R+D+I «Variabilitat en plataformes carbonatades en funció dels canvis de producció
i d'acomodació», CGL2009-13254/BTE, del Ministeri de Ciència i Innovació,
l'investigador principal és el director de la Càtedra, Lluís Pomar. A més, actualment
col·labora amb el projecte «Pinna» sobre bioindicadors marins, dirigit per la doctora
Salut Deudero (IEO). De la mateixa manera, Guillem Mateu Vicens col·labora amb
investigadors de diferents institucions científiques (Marco Brandano, de la Universitat
La Sapienza de Roma, Hildegard Westphal i Claire Raymond, del Leibniz-Zentrum für
Marina Tropenökologie (ZMT), GmbH, a Bremen, Alemanya, o Daniel Albero, del
Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes
Balears).

d) Impartició de docència en les matèries pròpies de la Càtedra i participació en les
activitats docents de la UIB d'aquelles petites matèries congruents amb els
objectius de la Càtedra
La Càtedra ha dut a terme les següents tasques de docència durant el curs 2013-14:
1. Pràctiques de l'assignatura Biologia Marina dels estudis del Màster d'Ecologia Marina
de la UIB.
2. Pràctiques i teoria de l'assignatura Biologia Marina del grau de Biologia.
3. De la mateixa llicenciatura i del mateix màster, Gestió i Conservació de Recursos
Marins.
4. Pràcticum i Treball de Fi de Màster d’Ecologia Marina de l'alumna Teresa Ana
Sebastián Pastor, amb el títol «Characterization of Nitrogen and Carbon stable Isotopes
in epiphytic foraminifera morphotypes» (qualificació: Excel·lent, 9,5).
5. Codirecció amb Marco Brandano (Universitat La Sapienza de Roma) de la tesi
doctoral «Caratterizzazione sedimentologica dei substrati colonizzati da praterie a
fanerogame marine nel Mediterraneo occidentale» de Giovanni Gaglianone.
6. La Càtedra ha format part del tribunal d’avaluació de les memòries del Màster
d’Ecologia Marina de la UIB: «Canvis ontogènics en la dieta de dues espècies de peixos
(Diplodus annularis, Symphodus ocelatus) dominants en praderies de Posidonia
oceanica» i «Distribució vertical (abundància i diversitat) de la comunitat
zooplanctònica a la plataforma insular de Mallorca».
7. La Càtedra ha format part del tribunal de les tesis doctorals: «Recovery of the meagre
(Argyrosomus regius) population in the Balearic coastal ecosystem (Western
Mediterranean)», «Soci-ecological approach of the recreational squid Fishery» i
«Geospatial modeling in marine recreational fisheries science».
8. Finalment, ha impartit el seminari «Els foraminífers com a bioindicadors en
ecosistemes marins» al Centre Oceanogràfic de les Balears, de l'Institut Espanyol
d'Oceanografia (IEO).
e) Publicació d'articles relacionats amb les matèries i els projectes desenvolupats
per la Càtedra, tant en l'àmbit nacional com en l'internacional
- POMAR; L., MATEU-VICENS, G., MORSILLI, M., BRANDANO, M. (2014).
«Carbonate ramp evolution during the Late Oligocene (Chattian), Salento Peninsula,
southern Italy». Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 404: 109-132.
- MATEU-VICENS, G., KHOKHLOVA, A., SEBASTIAN-PASTOR, T. (2014).
«Epiphytic foraminiferal indices as bioindicators in Mediterranean seagrass meadows».
Journal of Foraminiferal Research, 44: 325-340.
- REYMOND, C. E., MATEU-VICENS, G., WESTPHAL, H. (2014). «Foraminiferal
assemblages from a transitional tropical upwelling zone in the Golfe d'Arguin,
Mauritania». Estuarine, Coastal and Shelf Science (en premsa).
- G. MATEU-VICENS, G. MATEU (2013). «“Una contribución al conocimiento de los
Foraminíferos de la Bahía de Palma de Mallorca” de G. Colom como trabajo pionero en
la interpretación biológica y paleontológica de los ecosistemas algales y posidonícolas»,
a La Obra Científica de Guillermo Colom Casasnovas (1900-1993), G. Mateu (coord.),
vol. III: 165-174. Ed. Gobierno de España (Ministerio de Economía y Competitividad,
Instituto Español de Oceanografía), en col·laboració amb el Govern de les Illes Balears,
Càtedra Guillem Colom Casasnovas, Fondo de Desarrollo Europeo Regional (UE).
Madrid, Espanya. ISBN: 978-84-95877-28-74.
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Enllaços a
la

pàgina web (si escau)

Càtedra Ramon Llull
El curs 2013-14 es va iniciar, des de la Càtedra Ramon Llull, amb la continuació
dels actes de commemoració del desè aniversari de la firma del conveni entre la
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i la UIB. A més
de presentar la feina feta durant els deu primers anys de funcionament de la CRL,
es varen convidar representants d’altres institucions per posar en comú diferents
aspectes que afecten la tasca investigadora. Per aquest motiu, el dia 14 d’octubre
de 2013 la doctora Viola Tenge-Wolf va ser rebuda pel Rector, Llorenç Huguet, i
va pronunciar una conferència sobre la institució en la qual treballa, el
Raimundus-Lullus-Institut de Friburg de Brisgòvia (Alemanya). Igualment, però
també per commemorar la festa del patró de la UIB, es va organitzar la
conferència «La poesia lul·liana en el marc de la tradició europea», a càrrec del
doctor Simone Sari.
En la tasca de difusió del pensament lul·lià, des de la Càtedra Ramon Llull vàrem
participar, durant els mesos de febrer i març de 2014, en les jornades Aproximació
a la Figura de Ramon Llull des d’una Òptica Actual, organitzades per l’STEI-i. La
doctora Maribel Ripoll hi pronuncià les conferències «Ramon Llull i la
Mediterrània medieval» i «Una aproximació a les dones de Ramon Llull». Val a
dir que aquest projecte difusor, objectiu prioritari de la CRL, ha traspassat
fronteres: convidada pel doctor Alfons Gregori, el dia 19 de març la doctora
Ripoll pronunciava la conferència «Les dones de Ramon Llull» a la Universitat
Adam Mickiewicz de Poznan (Polònia), on també pronunciava, el dia 21 de març,
la conferència «Ramon Llull: del mito a la realidad», dirigides, ambdues
conferències, als estudiants de Filologia de la Universitat polonesa.
Per segon any consecutiu hem participat, amb dues conferències, en el curs de
formació per a professors organitzat per Escola Catòlica, juntament amb la
Fundació la Real.
Una fita important és la firma del conveni de col·laboració entre l’Editorial
Barcino i la Universitat de les Illes Balears per editar conjuntament algunes obres
de Ramon Llull en català contemporani. Per fer visible aquest projecte, el dia 6 de
juny de 2014 es varen presentar al claustre de Sant Francesc de Palma els volums
lul·lians de la Vida de mestre Ramon Llull, edició a cura d’Anthony Bonner, i el
Llibre d’intenció, a cura de Maribel Ripoll. El primer constitueix el volum vuitè
de la col·lecció Barcino, de la mateixa editorial (editat per Barcino i la UIB),
mentre que el segon és el volum XII de la NEORL, editat sota l’empara del
Patronat Ramon Llull i resultat de la tesi doctoral defensada a la UIB l’any 2012.
Cal advertir les diferents reunions de preparació, amb diverses institucions, de
l’Any Llull, que se celebrarà durant el curs 2015-16.
Enllaços relacionats:
• Presentació del Raimundus-Lullus-Institut de Friburg de Brisgòvia
http://dbalears.cat/actualitat/cultura/uib-acull-acte-amb-institut-mes-prestigiosrecerca-lul-liana-contemporania.htmlhttps://www.theol.unifreiburg.de/institute/ist/qut/#personen

http://ib3tv.com/carta?id=fe7af3f1-51fa-4a3a-a23f-3e2bcf98c131 (min. 44)
• Festa del Beat Ramon Llull
http://www.uib.cat/noticies/Arxiu/Festivitat-del-Beat-Ramon-Llull-patro-dela.cid310892
https://www.uib.es/digitalAssets/255/255465_2-resum-de-premsa.pdf
• Curs de l’STEI
http://www.steii.org/cat/administrator/components/com_ondownload/librerias/Ensenyament
public/Jornades Ramon Llull. Diptic.pdf
• Sessions a la Universitat Adam Mickiewicz de Poznan
http://www.xarxallull.cat/moodle/mod/forum/discuss.php?d=3095
• Curs d’Escola Catòlica
http://www.ecib.info/index.php/ca/component/content/article/59-itv-renovepastoral/246-iniciacio-a-la-vida-pensament-i-obra-de-ramon-llull
• Presentació dels volums Vida de mestre Ramon i Llibre d’intenció
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?lang=es&codi=1939273&coduo=343369
http://estudismedievals.blogspot.com.es/2014/05/presentacio-llibre-dintencio-deramon.html
http://www.caib.es/govern/archivo.do?id=1939283

Càtedra de Salut Laboral
La Càtedra de Salut Laboral per a la prevenció dels riscs derivats del treball es va crear
l’any 2009 per tal de continuar les activitats de la Càtedra Fundació MAPFRE en
relació amb la salut laboral (seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i
psicosociologia aplicada), en els àmbits propis de les càtedres universitàries (docència,
recerca i difusió cultural).
En l’àmbit de la docència, des de la Càtedra s’ha promogut la impartició durant l’any
acadèmic 2013-14 d'un curs bàsic de prevenció de riscs laborals (30 hores) en l’oferta
formativa complementària del Servei d'Activitats Culturals de la UIB, amb vint-i-nou
alumnes inscrits. La superació de l’examen corresponent dóna dret a l’acreditació
oficial del nivell bàsic en prevenció de riscs laborals, d’acord amb l’Annex IV del Reial
decret 39/1997, pel qual es publica el Reglament dels serveis de prevenció. El curs té el
reconeixement de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats a l’efecte de
formació del professorat no universitari.
D’altra banda, s’han seguit impartint els ensenyaments oficials de Màster Universitari
de Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals). El Màster s'ha cursat en modalitat
d’ensenyament semipresencial al campus de la UIB. Vint-i-cinc alumnes han iniciat
aquesta titulació l’any acadèmic 2013-14, i un total de cinquanta-set hi han inscrit el
Treball de Fi de Màster.
L'activitat docent de postgrau de la Càtedra inclou la impartició del curs d'Expert
Universitari en Malalties Professionals (20 crèdits) que s'ha dut a terme conjuntament
amb l'Escuela Nacional de Medicina del Trabajo de l'Instituto de Salud Carlos III. El
curs s'ha impartit en modalitat de «presencialitat virtual» i s’hi han matriculat trenta
alumnes, tots ells llicenciats en Medicina, repartits per tota la geografia espanyola.
En l’àmbit de la recerca, s'ha creat el Grup de Recerca en Salut Laboral (Prevenció de
Riscs Laborals - ORP), que desenvolupa la seva tasca en l'àrea de transferència de
tecnologia, fent especial esment a les línies de recerca relacionades amb higiene laboral,
psicosociologia aplicada a la prevenció i seguretat en el treball i ergonomia. També s’ha
d’esmentar la col·laboració de la Càtedra de Salut Laboral de la UIB, i del grup de
recerca, amb la Direcció General de Treball i Salut Laboral del Govern de les Illes
Balears, iniciada durant l’any acadèmic 2012-13, en el projecte d’anàlisi de riscs
higiènics en les tasques de manteniment i reparació de superfícies d’embarcacions, a
causa d’agents químics presents en les atmosferes dels diferents escenaris i llocs de
treball d’aquest sector econòmic tan important per a les nostres illes. Conseqüència
d'aquesta col·laboració han estat, de moment, dues comunicacions orals presentades al
Congrés Internacional ORP-2014 realitzat a Saragossa el passat mes de maig. A més de
les dues comunicacions orals esmentades, el grup de recerca n'ha presentat altres dues
en l'àmbit de la seguretat en obres de construcció i una altra contribució en format
pòster referida a radiacions electromagnètiques als hospitals públics de les Illes Balears.
Enllaç a la pàgina web:
http://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/grup/ORP/

Càtedra Telefònica-UIB: Sanitat Digital i Turisme Sostenible
La Càtedra Telefònica de la UIB per a Sanitat Digital i Turisme Sostenible, creada per la
iniciativa de la Universitat de les Illes Balears i Telefónica, SA, pertany a la xarxa de
càtedres que Telefònica ha creat amb diverses universitats espanyoles. El focus comú
del treball desenvolupat per cadascuna de les càtedres és analitzar la situació actual i
identificar les tendències sobre l'impacte de la tecnologia en la societat. Es tracta
d'estudiar com la tecnologia forma part de les nostres vides i hi influeix, sota
l'enfocament concret de la sanitat digital i el turisme sostenible, enfocament propi
d’aquesta Càtedra Telefònica-UIB.
Entre les activitats més rellevants realitzades durant l’any acadèmic 2013-14 hi ha:
 Emergency Web App: disseny i desenvolupament d’una aplicació web
multiplataforma, fàcilment adaptable a qualsevol dispositiu mòbil, i multiidioma,
accessible per a qualsevol usuari, independentment dels coneixements tecnològics i/o
l’idioma. El seu objectiu és millorar la interacció entre l’usuari i el servei
d’emergències integrant un nou canal de comunicació aprofitant l’increment d’ús
dels dispositius mòbils i l’accés a través d’Internet.
 Tesi doctoral de Mehdi Khouja sobre «Mecanisme de descobriment de serveis en una
arquitectura mòbil sensible al context», parcialment finançada per la Càtedra
Telefònica-UIB, el novembre de 2013.
 Presentació de l’article «Emergency Web App for Accessing the Medical Emergency
Services» a The Sixth International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social
Medicine (eTELEMED 2014), que va tenir lloc a Barcelona.
 Presentació de proposta d’un capítol per al llibre Handbook of Research on
Revolutionizing Healthcare through Mobile Applications, publicat per IGI Global
(Idea Group Inc.) amb el títol «Integrating emergency web applications for
smartphones in traditional emergency services» i acceptat per a possible publicació el
febrer de 2015.
 Contacte amb socis estatunidencs i israelians de l’empresa CathMaps per col·laborar
conjuntament en l’elaboració d’aplicacions per a dispositius mòbils relacionats amb
la sanitat digital.
 Innovació en tecnologia turística en col·laboració amb la plataforma Eureka en el
marc de la iniciativa europea Eurekatourism, per definir directrius per al
desenvolupament de tecnologies generals per a la millora i sostenibilitat del turisme,
oci i indústria cultural, així com augmentar l’estàndard de qualitat de vida del ciutadà
europeu.

Taules i gràfics

1. Emergency Web App

2. Article a eTELEMED14

Enllaç a la pàgina web: http://catedratelefonica.uib.es/, http://cathmaps.com/es/

Càtedra UNESCO - Sa Nostra per a la Gestió Empresarial i el Medi Ambient
La Càtedra UNESCO - Sa Nostra per a la Gestió Empresarial i el Medi Ambient
va néixer el 24 de novembre de 1998 amb l’objectiu de contribuir, a través de
l’organització de diversos programes educatius i de recerca al voltant de les relacions
existents entre el sistema econòmic i l’ecosistema, al desenvolupament socioeconòmic
de la comunitat balear. Des del 28 de setembre de 2010, el doctor Àngel Bujosa Bestard
n’és el director, i la doctora Catalina M. Torres Figuerola, la coordinadora.
Les principals activitats realitzades per la Càtedra durant el curs acadèmic 2013-14 han
estat les següents:
1. Docència: participació en el Màster Oficial en Economia del Turisme i del Medi
Ambient, que incentiva la investigació en economia del turisme, i posa especial
èmfasi en els aspectes relacionats amb el medi ambient. A més, el Màster ha
propiciat les relacions internacionals de la UIB, aspecte que ha permès millorar la
investigació i la formació.
2. Conferències i seminaris: participació en diverses conferències i congressos, com
l’Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource
Economists i el Congress of the Spanish-Portuguese Association of Resource and
Environmental Economics. Així mateix, la Càtedra ha seguit potenciant la seva línia
de recerca en economia ambiental i gestió de recursos naturals mitjançant
l’organització de la primera edició del Simposi Internacional sobre Gestió de
Recursos Naturals, «Entendre les zones humides: un element clau per a la transició
cap a una economia sostenible». Aquest Simposi, realitzat a Palma entre el 19 i el 21
de juny de 2014, ha esdevingut un punt de trobada d’investigadors de reconegut
prestigi de distintes disciplines acadèmiques en l’àmbit de les ciències naturals i
socials.
3. Investigació: participació en distints projectes d’investigació, com el projecte
competitiu Efectos del cambio climático sobre la demanda turística. Evidencia
empírica y medidas de adaptación i el projecte Estudi de base per a la posterior
definició d’una estratègia d’adaptació al canvi climàtic, finançats pel Ministeri de
Ciència i Innovació i la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats,
respectivament. Fruit d’aquesta recerca és la publicació de diversos articles en
revistes especialitzades, com Journal of Environmental Management, Environmental
and Resource Economics i Climatic Change, així com de capítols de llibre en
editorials internacionals com Springer. Així mateix, en un intent de contribuir a la
tasca d’internacionalització de la recerca de la UIB, la Càtedra ha seguit treballant en
diversos projectes d’investigació amb la Division of Economics de la Universitat de
Stirling, cosa que ha propiciat diverses estades de recerca dels seus membres en
aquesta institució, com la realitzada per la doctora Catalina M. Torres Figuerola entre
l’1 de setembre de 2013 i el 31 de gener de 2014, finançada per la Royal Society of
Edinburgh.
Enllaç a la pàgina web: http://catedraunesco.uib.es

