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Acció de govern de la UIB per convertir la formació superior en 
un element bàsic de competitivitat i de benestar:  
 

  

 

 

 

 

 

 

Eixos:  

• Millorar constantment l’activitat docent de qualitat.  

• Mantenir-nos en llocs capdavanters d’excel·lència en investigació. 

• Projectar la innovació i la transferència del coneixement. 

• Potenciar la internacionalització de l’activitat universitària.  

• Oferir una projecció cultural i social que arribi a totes les illes.  

 

Governar per a les persones: 
  alumnes, 
  personal d’administració i serveis, 
  professorat, 
amb proximitat, per escoltar i dur a terme les millors accions per 
fer la UIB cada vegada millor. 



ALUMNES 
 

PERSONAL 
D’ADMINISTRACIÓ 

 I SERVEIS 
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Alumnes  
 

• Importància cabdal de la seva participació a la vida universitària.  
 - Vinculació a associacions d’estudiants. 
 - Representativitat en els òrgans col·legiats. 
 - Participació en activitats extraacadèmiques.  

   
• Ajuts per a la inserció laboral dels titulats. 
 - El DOIP (Departament d’Orientació i Inserció Professional de la FUEIB) és el servei      
     adreçat als universitaris i a les empreses per afavorir l’ocupació.  
 -  Les Illes Balears estan entre les comunitats amb menys titulats universitaris a l’atur, un 
     12,6% enfront d’un 16% de mitjana a l’Estat, segons l’informe de la Fundació CyD. 
 

• Internacionalització.  
  -  331 estudiants de la UIB aniran a altres universitats, amb una distribució de     

     l’11% de l’àrea d’Arts i Humanitats, el 3% de Ciències, el 4% de Ciències de la Salut,          
     el 7% d’Enginyeria i Arquitectura i el 75% de Ciències Socials i Jurídiques. 

               -  285 estudiants vindran a la UIB, amb una distribució del 27% de l’àrea d’Arts i          
     Humanitats, 4% de Ciències, 9% de Ciències de la Salut, 5% d’Enginyeria i         
     Arquitectura i 55% de Ciències Socials i Jurídiques. 
 - L’intercanvi més gran és entre Alemanya i Itàlia, però és creixent amb països    
    d’Amèrica, Llatinoamèrica i Àsia.  
 

•     Oferta d’aprenentatge de llengües. 
 El Servei Lingüístic ofereix cursos, oberts a tothom, que abasten, a més del català i 
 l’espanyol, l’alemany, l’anglès, el francès, l’italià, el japonès, el rus i el xinès. 



51.645.706 €            (2014) Nominativa:       54.198.641€     

4,94% 

Pressupost 2015:  86.437.808,77 euros  

Increment capítol 4:    1.902.935€  
           1.500.000 € 
           245.782 € 
          157.153 €  

24% paga extra 2012          650.000 €  

Increment capítol 7:  650.000 € inversió nominativa  
      600.000 € FEDER 
                       300.000 € infraestructura científica 
                                       300.000 € aules de videoconferència   

Millores PDI i PAS:            650.000 € 
Creixement vegetatiu PDI i PAS:     453.000 € 
Sexennis PDI laboral (50%):              50.000 € 
Complement d’excel·lència PDI:       270.000 € 
Millora formació PAS i PDI:               10.000 € 

Capítol 1:       58.898.963 €     



INDICADORS INSTITUCIONALS DE LA UIB 

Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

  1.  Alumnes 12.322 12.504 14.383 14.238 14.391 13.892 13.027  

  2.  Càrrega docent en crèdits 15.077 15.129 14.954 15.250 15.734 16.263 16.529 

  3.  Professorat equivalent a temps complet 882 912 916 916 893 924 919 

  4.  PAS 569 560 554 527 517 516 518 

  5. Ràtio professors/PAS 1,55 1,63 1,65 1,74 1,73 1,79 1,77 

 6.  Ràtio alumnes/professors 13,97 13,71 15,70 15,54 16,12 15,03 14,18 

7.  Pressupost total de la UIB (milions d’euros) 92,45 95,32 102,98 88,22 85,31 86,04 86,43 

8.  Transferència nominativa corrent (milions d’euros) 61,14 58,58 56,73 54,16 51,10 51,30 53,20 

9.  Transferència nominativa per estudiant (euros) 4.962 4.685 3.944 3.804 3.551 3.693 4.084 

10. Recursos propis a la investigació i la transferència 
(milions d’euros) 

3,09 4,21 3,05 2,58 2,42 3,05 3,17 

11. Total de metres quadrats construïts 137.317 

12. Inversions nominatives (milions d’euros) 3,65 3,43 0,63 0,10 0,05 0,35 1,00 

13. Nombre de títols adaptats a l'EEES               

     13.1. Grau   25 30 30 30 33 33 

     13.2. Màster   33 35 37 32 33 34 

     13.3. Doctorat   29 28 28 28 26 22 

14. Percentatge d'alumnes estrangers matriculats a                             
màster i doctorat 

  13,90 13,60 14,00 10,10 10,54 11,00 

* Estimacions. 



UIB Mitjana esp. 

Ingressos per alumne 

Corrents 5.337 € 6.821 € 16a CCAA 

    Transferències corrents  4.102 € 5.090 € 17a CCAA 

     Taxes i preus públics 1.235 € 1.685 € 11a CCAA 

Transferències de capital 561 € 1.097 € 13a CCAA 

Inversions reals 1.258 € 1.475 € 12a CCAA 

Despeses per alumne 4.772 € 6.383 € 17a CCAA 
País Basc 1a, amb 
9.315 € 

Despeses corrents 687 € 1.152 € 16a CCAA 
Extremadura 17a, 
amb 664 €, País Basc 
1a, amb 1.988 € 

Dades econòmiques comparades 
   Ref.: Informe CyD 2014 
   Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica 
 



UIB Mitjana esp. Mitjana esp. 

  Matriculats de grau 13.605 59% dones 54% 

  Graduats 2.169 64,5% dones 57,5% 

       Ràtio 6,3% 6,1% 

   Taxa d'abandó  2009-10 19,9% 13,8% 

    Preus matrícula/crèdit 17,9€ 18,4 € 

    Taxa d'atur 12,6% 16% la tercera més baixa 

  Matriculats de màsters 1.189 61,4% dones 54,10% 

  Titulats 484 61,5% dones 

Internacionals 7,6% 20,10% 

Llatinoamèrica 46,2% 49,2% 

Taxa d'abandó 2009-10 16,8% 14,8% 

  Preu mitjà matrícula/crèdit 28,3 € 26,9 € habilitant 

30,6 € 40,1 € no habilitant 

  Doctorats           98    51% dones 

Internacionals 15,3% 20,10% 

Llatinoamèrica 53,3% 60,1% 

Dades acadèmiques 
                Ref.: Informe CyD 2014 



Dades de personal 
            Ref.: Informe CyD 2014 

% doctors % plantilla estable % funcionaris 

Espanya 67,1 59,6 42,0 

U. públiques 70,4 60,5 47,8 

UIB 56,6 50,2 36,1 

Característiques PDI 

PDI/PAS % plantilla estable % funcionaris 

Espanya 1,42 80,3 52,5 

U. públiques 1,44 80,4 59,6 

UIB 1,46 79,0 90,5 

Característiques PAS 



Recursos dedicats a investigació 

                    Ref.: Informe CyD 2014 

ES IB % POSICIÓ 17a 1a  i 2a  

TOTAL € 13.391.607 0,7 16 Rioja 0,5 Madrid 25,6 i Catalunya 22,3 

PERSONAL R+D 208.831,4 0,9 16 Rioja 0,7 Madrid 23,4 i Catalunya 21,3 

INVESTIGADORS 126.775,5 1,1 15 Rioja 0,7 Madrid 23,2 i Catalunya 20,1 

Recursos dedicats a la investigació (2012) 

ES IB  POSICIÓ 17ª  1a  i 2a  

Despesa R+D/personal 

R+D 

64,1 46,0 16 Múrcia, 41,7 País Basc 77,0 i  

Castella - la Manxa 72,7 

Despesa R+D/investigador 105,6 63,0 16 Múrcia, 59,2 País Basc 132,5 i  

Castella - la Manxa 121,3 

Publ. científiques/PDI 5,75 7,09 4 Catalunya 8,42 i 

Cantàbria 7,84 



Rànquings d’investigació 

SCIMago Institutions Ranking Global 2014 Posició a  
Europa occidental Posició a Espanya 

Publicacions d'alta qualitat (Q1) 140 3 

Col·laboració internacional 155 3 

Impacte normalitzat 308 14 

Excel·lència 271 8 

U-Ranking de la Fundació BBVA i l'IVIE (2008-2013): Posició a Espanya 

Productivitat global 5 

Productivitat en docència  4 

Productivitat en recerca  3 

Productivitat en innovació i desenvolupament tecnològic 12 

CyD rànquing producció 

científica (2008-2012) 

ES UIB POSICIÓ vs. 

57 universitats 

Impacte normalitzat 1 1,31 10  31% per sobre la mitjana 

Publicacions Q1 56,74% 3 

Excel·lència amb lideratge 6,85% 4 Lideratge: primer autor 
Excel·lència: top 10 de revistes 



Vicerectorat d’Investigació i Postgrau 

• En aquests moments la UIB disposa de 34 màsters oficials i 22 programes de doctorat. 
 

• El pressupost de 2015 destinat a investigació ha crescut un 32%, gràcies a la consecució de 
300.000 euros de fons FEDER per a infraestructura (un 3,3% si no la comptam). 
 

• Reestructuració de l’OSR, incloent-hi personal de suport a la gestió econòmica dels projectes i 
més suport als projectes europeus. 
 

• Manteniment dels contractes predoctorals finançats amb fons propis de la Universitat amb un pla 
dissenyat que abasta fins a 2017, els quals suposen una eina d’atracció de talent investigador i 
alhora contribueixen a la internacionalització de la nostra universitat. 
 

• Es lluita pel manteniment de les convocatòries de contractes predoctorals i  postdoctorals, així 
com pel conveni de subvenció de les activitats formatives transversals dels programes de doctorat 
gestionats per  l’Escola de Doctorat de la UIB. 
 

• Continuïtat del programa Ramón y Cajal. 
 

• Posada en marxa dels quatre nous instituts universitaris: 
• INAGEA 
• IRIE 
• IAC3 
• IEHM 



Vicerectorat de Professorat 

 
• Aquest any s'iniciaran les promocions (TU a CU, P. c. dr. a TU), de manera limitada, 

per qüestions legals. 
 

• Es donarà la possibilitat d'estabilitzar professors ajudants doctors en els 
departaments amb necessitats docents i d’investigació usant la figura de professor 
contractat doctor interí. 

 
• El professorat amb contracte laboral indefinit, amb sexennis, ha cobrat un 25% 

durant 6 mesos de 2014 i percebrà un 50% el 2015, amb la intenció d'arribar al 
100% en dos anys més. 

 
• Es continuarà amb el pla d'obtenció de sexennis: actualment s'hi acullen 32 

persones. 
 
• Manteniment del programa d'emèrits propis, per al professorat que es troba en la 

franja dels 60-70 anys, que ha de permetre un relleu generacional més ordenat.  
 



Vicerectorat de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries 

• Consolidació de la presència de la UIB a Menorca i Eivissa i Formentera: creació de les 
comissions socials de les seus universitàries. 
 

• Implantació del grau de Turisme a la Seu de Menorca. 
 
• Reforçament dels programes de la UOM: Diploma Sènior, Diplomes d’Especialització. 

Activitats als pobles de les quatre illes. 
 

• Consolidació de l'eina d'edició, publicació i venda de llibres electrònics (e-books) en 
format epub a Edicions UIB. 
 

• Noves activitats formatives i culturals del SAC: 
- Aula d’arts plàstiques: concurs de disseny de l’espai expositiu de Sa Riera (desembre de 2014). 
- Aula de debat: II Lliga de Debat (també a les seus, març de 2015) 
- Aula de teatre: I Curs d’Introducció al Teatre (febrer-abril de 2015) 
- Aula de música: Coral UIB, Partituroteca 

 Estiu de 2015: 
- Universitat d’Estiu 2015: dedicada a Ramon Llull (commemoració 700 aniversari). 
- Universitat Internacional d’Estiu. 
- Universitat d’Estiu d’Eivissa i Formentera. 

 

 
 



Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable 
• Projecte de millora de la gestió d’espais del campus. 
 
• Millora de l’entorn del campus: 

- 8.500 m2 d’espai per a vianants 
- Circuit UIB (una milla) 
- Campus cardioprotegit: instal·lació de desfibril·ladors en diferents edificis 
- Horts comunitaris 
- Mercat ecològic setmanal 

 
• Mesures per millorar la seguretat viària del campus. 
 
• Universitat cada vegada més solidària.   

- Partida pressupostària per a l’ajuda a alumnes amb necessitats sobrevingudes. 
- Fons d’ajuda amb aportacions del personal de la UIB. 
- Col·laboració amb la USIB. 

 
• Esforços per promoure la cooperació amb els països en vies de desenvolupament, tant pel que 

fa a la mobilitat del PDI, PAS i alumnes com a accions de voluntariat local/internacional. 
 

• Control nutricional dels menús de les cafeteries. 
 
• Esforços importants en matèria de salut laboral. 

 
• Pla d’igualtat de gènere. Se sotmetrà a aprovació del proper Consell de Govern. 



Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica 

• Implementació del nou Reglament acadèmic, que facilita la gestió administrativa 
i la gestió acadèmica per donar un servei més àgil als alumnes. 
 

• Avançar en la consolidació del calendari acadèmic tot ajustant les tasques 
administratives i acadèmiques.  
 

• S'ha reduït la grandària de grup gran de 90 a 75 a tercer i quart per al curs 2015-
16, amb l'objectiu de fer-ho a segon el curs 2016-17 i a primer el curs 2017-18. 
 

• Simplificar les guies docents i posar en marxa la seva correcció. 
 

• Millorar el sistema de traduccions del programari per facilitar l’intercanvi, els 
trasllats d’expedient i la mobilitat dels titulats. 

 
• Cap alumne fora del sistema universitari per impagament justificat. 

 
• Gestionar, amb la Comissió Acadèmica, el nou decret de titulacions (3 + 2). 

 



Vicerectorat d’Innovació i Transferència 

• Promoure la cultura de la transferència de coneixement vinculant, cada vegada més, 
universitat  i societat (és més fàcil transferir quan hi ha confiança). 

 

• Integrar investigació i innovació, en línia amb l'estratègia europea H2020, aprofitant 
la reestructuració de l’actual OSR, per donar suport en la gestió econòmica i 
seguiment dels projectes de R+D+I. 
 

• Establir un sistema d'indicadors d'innovació que ens permeti valoritzar l’excel·lència 
de UIB en innovació i en la seva capacitat de transferir coneixements, de la mateixa 
manera que ara es valoritza la investigació. 

 

• Donar suport a la nova FUEIB pel que fa a la relació amb la societat i, en particular,  
propiciant uns títols propis de qualitat que satisfacin necessitats de formació  
específica. 
 

• Consolidar:  

– el Club d'Emprenedors,  

– el projecte SmartUIB,  

– la Xarxa de Turisme, 

– El grup de treball multidisciplinari en SmartDestinations 
 



Vicerectorat d’Alumnes, Titulats, i Ocupació 
• Donar a conèixer als futurs estudiants, a les seves famílies i als centres educatius 

l’oferta formativa de la UIB (programa Seràs UIB). 
 

• Afavorir el nexe d’unió entre la societat i la UIB a través de l’organització  de Ciència 
per a Tothom al campus. 
 

• Millorar la gestió administrativa de les proves d’accés a la Universitat. 
 

• Analitzar els efectes de la LOMCE sobre l’accés a la Universitat. 
 

• Donar suport als alumnes amb necessitats especials. 
 

• Impulsar noves vies d’associacionisme: programa Alumni. 
 

• Afavorir la formació acadèmica dels estudiants en les tasques d’investigació (Programa 
d’alumnes col·laboradors) i de l’anglès dels estudiants (aula d’autoaprenentatge). 
 

• Millorar l’ocupabilitat i la inserció professionals dels estudiants: Fòrum de l’Ocupació, 
creació de la finestreta única... 
 

• Donar suport al Consell Social perquè es pugui realitzar un informe sobre inserció 
laboral dels egressats 



Vicerectorat de Títols i Tecnologia 

• Primera fase de la renovació de l’acreditació dels títols de grau: 
• Facultat de Dret 
• Facultat de Ciències 
• Escola Politècnica Superior 

 
•Possible revisió del mapa de títols de grau i màster, com a conseqüència de l’aplicació 
del decret de titulacions (3 + 2). 
 
•Avançar cap a l’administració electrònica: 

• Registre telemàtic. 
• Factura electrònica (e-factura). 
• Signatura electrònica de les actes. 

 
•La UIB, primera universitat espanyola que disposa de Wi-Fi, amb tecnologia d’alta 
velocitat AC, que permet la connexió a Internet amb qualsevol dispositiu, en  
qualsevol moment  i en qualsevol lloc del campus. 
 
• Millorar l’accés dels alumnes a la informació acadèmica (Agenda UIB) a través del  
 mòbil. 
 



Gerència 

 

• Modificacions puntuals de la RLT.  

 - Creació de llocs de treball: Oficina Web, Centre d’Estudis Postgrau,  
                                                         laboratoris dels ed.  Mateu Orfila i Rotger i Anselm Turmeda,  

                                                         Campus Extens, Centre de Tecnologies de la Informació.  

 

• Fi del procés d’homogeneïtzació de places segons el compromís de 2008.  

 

• Inici del procés de promoció interna del PAS.   
 

• Elaboració del projecte de carrera administrativa, previst a l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic. 

   

• Implantar les novetats en les normes d’execució, en línia amb l’impuls als projectes 
d’administració electrònica en general. 
  - Factura electrònica. 
  - Digitalització de documents comptables. 

 

 
 



Secretaria General 

• Assessorar i assistir, des del punt de vista jurídic, la Universitat, en general, i el Consell de 
Direcció i el Consell de Govern, en particular. 

 

•  Elaborar normes, sorgides dels diferents òrgans col·legiats,  per a un millor 
funcionament de la institució. 

 

• Tenir cura dels processos electorals. 

 

• Tramitar els convenis subscrits entre la Universitat i la societat en general i les 
institucions en particular. 

 

• Assistir a tots els actes institucionals possibles i, en particular,  a aquells als quals el 
Rector no pot assistir, amb la idea de reforçar la presència de la Universitat a la societat. 

 

• Impulsar l’administració electrònica en l’àmbit de la gestió documental. 

 

• Impulsar mesures per millorar la transparència. 



Temes a favor dels quals lluitarem durant 
aquest any 2015 

• Contractes programa: 
– Per racionalitzar l’estructura de personal, PAS i PDI. 
– Per atendre les necessitats de la implantació de l’EEES. 
– Per millorar la internacionalització de la UIB. 

 
• Recepció de Can Oleo. Depèn de l’IBISEC. Hi ha un litigi sobre el final d’obra... 

  
• Edifici interdepartamental II,  per encabir-hi les facultats de Psicologia i d’Infermeria i  

   Fisioteràpia. El finançament formava part d’un conveni de 2011.  

  
• Estudis de Medicina.  Gestions fetes conjuntament amb Conselleria de Sanitat i D.G. 

d’Universitats.  

  
• Biblioteca. Recuperació del projecte de biblioteca central, atenent raons d’eficàcia, eficiència i 

           estalvi de recursos. Un projecte que ja fou planificat ara fa més de tretze anys.  
 

• RIS3.  L'Estratègia Europa 2020 preveu millorar les condicions de recerca i desenvolupament a fi 
que els nivells d'inversió, pública i privada, arribin al 3% del PIB. 

 El pla  "Estratègia regional d‘especialització intel·ligent (RIS3)" té com a objectiu reunir la 
 investigació i la innovació en una sola acció estratègica i, alhora, aconseguir una 
 transferència efectiva dels resultats de la investigació al sector productiu. 

 


