
0. Introducció

La Memòria de l’any acadèmic 2009-2010 que es presenta és el balanç del tercer any de 
gestió de l’equip de la Rectora Montserrat Casas.

L'acte solemne d'obertura de l’any acadèmic tingué lloc a la sessió acadèmica del dia 24 de 
setembre de 2009 a la sala d'actes de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. El doctor 
Eduard  Petitpierre  Vall  va  pronunciar  la  lliçó  inaugural,  amb  el  títol  «Darwinisme  i 
Genètica. Un segle de sinergies i algun fals desencontre».

El dia 1 d’octubre de 2009 es va inaugurar l’any acadèmic a la Seu universitària d’Eivissa i 
Formentera, i el dia 8, a la Seu universitària de Menorca, amb la mateixa lliçó inaugural 
pronunciada pel doctor Eduard Petitpierre Vall.

El 23 de novembre de 2009, a Palma, va tenir lloc un primer acte de lliurament dels títols 
propis de grau, postgrau i CAP de la UIB de l’any acadèmic 2008-2009, i el dia 18 de maig 
de 2010 es va fer un segon acte de lliurament de títols.

Així mateix es va organitzar i dur a terme la cerimònia de graduació de l’any acadèmic 
2009-2010, el dia 21 de juliol de 2010 a Palma. En aquesta cerimònia, enguany, a més de 
lliurar un diploma als nous graduats, se n’ha lliurat un als que han cursat els títols oficials 
de màster, als que han obtingut els premis extraordinaris de les darreres promocions, i als 
nous doctors de l’any 2009.

La celebració de la cerimònia de graduació de l’any acadèmic 2009-2010 a Menorca va 
tenir lloc el dia 23 de juliol de 2010 i també es va dur a terme el lliurament dels títols propis 
de grau, postgrau i CAP de la UIB de l’any acadèmic 2008-2009.

La celebració de la cerimònia de graduació de l’any acadèmic 2009-2010 a Eivissa va tenir 
lloc el dia 26 de juliol de 2010 i també es va dur a terme el lliurament dels títols propis de 
grau, postgrau i CAP de la UIB de l’any acadèmic 2008-2009.

Menció a part  mereixen, entre els actes acadèmics i institucionals  de la Universitat,  els 
nomenaments de doctor honoris causa. El dia 6 de maig de 2010 es va investir la senyora 
Nancy E. Bockstael com a doctora honoris causa de la UIB en compliment de l'Acord del 
Consell de Govern de 13 de maig de 2009.

Finalment, la Universitat vol tenir presents les persones que ens han deixat al llarg d’aquest 
any acadèmic, com els senyors Óscar Alberto Calvo Ibáñez, Jaume Casasnovas Casasnovas 
i Antoni Valens Adrover. També cal 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:  Gregorio  Delgado  del  Río,  Pilar  Ferrer  de  Sant  Jordi  Montaner, 
Francesca Florit Alomar, Joana Aina Gual Frau, Eduard Petitpierre Vall, Climent Picornell 
Bauzà,  Ramon  Puigjaner  Trepat,  Diego  Sabiote  Navarro,  Elisa  Cadenas  Fernández  i 
Margalida Quetglas Veny.





1. Òrgans generals universitaris

1.1. Claustre

El Claustre és el màxim òrgan representatiu de la comunitat universitària, es va reunir 
en una ocasió,  en sessió  extraordinària,  el  dia  23 de febrer  de 2010, per aprovar  el 
projecte d’Estatuts de la Universitat.



Consell de Govern

El  Consell  de  Govern  és  l'òrgan  de  govern  de  la  Universitat  que  exerceix  la  potestat 
reglamentària d'aquesta mitjançant l'aprovació de les normes de règim intern.

Durant  el  passat  any  acadèmic  es  va  convocar  el  Consell  de  Govern  en  vuit  sessions 
ordinàries i dues d’extraordinàries.

S’han substituït diversos membres del Consell de Govern, de conformitat amb les previsions 
de la disposició transitòria tercera dels Estatuts aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig.

El Consell de Govern va dur a terme una important activitat, que es pot resumir en els punts 
següents:

1.Desenvolupament normatiu del text estatutari de la Universitat, amb l’aprovació de la 
normativa següent:

25 de setembre de 2009 Aprovació del procediment sobre presentació d'esmenes al 
projecte de reforma dels Estatuts

17 de novembre de 2009 Aprovació de la normativa reguladora del nomenament de 
col·laboradors honorífics de serveis de la Universitat de les 
Illes Balears

Aprovació  del  procediment  de  convocatòria  de  carrera 
horitzontal  del  personal  d’administració  i  serveis  de  la 
Universitat de les Illes Balears

Aprovació  de  la  modificació  de  l’Acord  normatiu 
8582/2008,  de  10  de  juny,  pel  qual  s’aprova  l’ordre  de 
funcions  dels  diferents  cossos  i  escales  del  personal 
funcionari de la UIB

18 de desembre de 2009 Aprovació del Projecte de Pressupost i la relació de llocs de 
treball del personal funcionari de la Universitat de les Illes 
Balears per a l’any 2010

18 de gener de 2010 Aprovació del text dels Estatuts de la Universitat de les Illes 
Balears

3 de febrer de 2010 Aprovació  del  Reglament  de  l’Institut  de  Ciències  de 
l’Educació

Aprovació  del  programa  TUO  –  Titulats  universitaris  a 
l’ocupació

Aprovació del pla de jubilació anticipada per al professorat 
funcionari de la Universitat de les Illes Balears

16 de març de 2010 Aprovació  del  Reglament  d’ordenació  dels  ensenyaments 
universitaris  de  caràcter  oficial  (grau  i  màster)  de  la 
Universitat de les Illes Balears

Aprovació  de  la  modificació  del  Centre  d’Estudis  de 
Postgrau de la Universitat de les Illes Balears



30 de març de 2010 Aprovació  de  la  modificació  de  l’annex  II  de  l’Acord 
normatiu  9096/2009,  de  16  de  juny,  pel  qual  es  deroga 
l’Acord normatiu 9048/2009, de 13 de maig, i es determinen 
novament  els  paràmetres  de  ponderació  de  la  nota 
d’admissió  als  ensenyaments  oficials  de  grau  que 
s’imparteixen a la UIB

Aprovació  de  la  normativa  per  a  l’accés  a  la  Universitat 
mitjançant acreditació d’experiència laboral o professional

Aprovació del calendari per a l’any acadèmic 2010-2011

15 de juny de 2010 Aprovació de l’asumpció de les funcions encomanades a la 
Junta  de  Degans  i  Directors  de  Centre  i  a  la  Junta  de 
Directors de Departament i d’Institut Universitari de Recerca

22 de juliol de 2010 Aprovació  de  la  normativa  que  regula  els  programes 
d’intercanvi  d’estudiants  de  la  Universitat  de  les  Illes 
Balears

Aprovació  de  la  normativa  que  regula  la  mobilitat  de 
l’alumnat en la modalitat d’alumne visitant

Aprovació  de  la  modificació  de  l’Acord  normatiu 
9093/2009, de 5 de juny, pel qual s’aprova la normativa de 
reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat

Aprovació de la normativa per a la concessió de crèdits de 
reconeixement  acadèmic  per  la  participació  en  activitats 
universitàries  culturals,  esportives,  de  representació 
estudiantil, solidàries i de cooperació

2.Altres activitats exercides pel Consell de Govern en virtut de les seves competències:
— Aprovació de diverses modificacions de plantilla dels departaments de la Universitat.
— Aprovació de diverses modificacions del catàleg del PAS i de la relació de llocs de 

treball per al personal funcionari i laboral de la Universitat de les Illes Balears dels anys 
2009 i 2010.

— Aprovació del Pla d’intensificació de la recerca.
— Aprovació de la proposta de transformació de l’Escola Universitària de Turisme en 

Facultat de Turisme.
— Aprovació de la modificació de la forma d’accés als estudis del títol propi de Direcció 

Hotelera Internacional perquè sigui la mateixa que per a l’accés als títols de grau.
— Aprovació de l’oferta de places per a l’any acadèmic 2010-2011.
— Aprovació  de  quinze  (15)  propostes  de  col·laboradors  honorífics  de  diferents 

departaments.
— Aprovació  de  quatre  (4)  propostes  de  nomenaments  de  professors  emèrits  de  la 

Universitat, realitzades pels departaments corresponents.
— Concessió  de  tres  (3)  llicències  d’estudis,  amb  l’informe  previ  del  departament 

corresponent.
— Concessió de quatre (4) llicències per any sabàtic, amb l’informe previ del departament 

corresponent.
— Aprovació de trenta-dues (32) propostes d’ajuts per a estades breus de professors de 

prestigi reconegut d’altres universitats a la UIB.



— Aprovació de les vènies docents del professorat que imparteix classes a les escoles 
adscrites: Escola Universitària de Relacions Laborals i Centre d’Ensenyament Superior 
Alberta Giménez.

— Aprovació de la convocatòria de vint (20) places dels cossos docents universitaris, en 
aplicació  de  la  normativa  sobre  el  procediment  per  a  la  realització  dels  concursos 
d’accés a places dels cossos docents universitaris, aprovada el 17 de desembre de 2004.

— Aprovació de la proposta de trenta-una (31) comissions per a la provisió de les places 
de professorat contractat.

— Substitucions  de  membres  de  les  següents  comissions:  Acadèmica,  Econòmica, 
Electoral, d’Investigació i de Reclamacions.

— Substitució de membres del Consell Social.
— Elecció dels membres del Consell de l’Institut de Ciències de l’Educació i del Consell 

d’Edició d’Edicions UIB.
— Aprovació de tretze (13) propostes d’estudis oficials de postgrau.
— Aprovació de cent quatre (104) títols propis de la UIB.
— Reconeixement de crèdits en sis (6) estudis oficials de postgrau.
— Ratificació  de  trenta-un  (31)  acords  marc  i  cent  cinquanta-dos  (152)  convenis, 

protocols i addendes, dels quals quinze (15) són tramitats pel CEP.
— Aprovació de l’assignació de complements retributius addicionals del PDI de la UIB, 

una vegada avaluats per la Comissió d’Assessorament de l’AQUIB:
o Complement  retributiu  d’estímul  i  reconeixement  de  l’activitat  en  investigació 

assignat a 231 professors.
o Complement  retributiu  d’estímul  i  reconeixement  de  l’activitat  en  investigació 

assignat a 45 professors
o Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència en investigació i 

la transferència del coneixement assignat a 19 professors.
— Aprovació  del  complement  assignat  a  cinquanta-quatre  (54)  professors  titulars  que 

imparteixen docència dins la modalitat  «Campus Illes» del projecte Campus Extens 
durant el curs acadèmic 2009-2010.

— Aprovació  del  complement  assignat  a  noranta-sis  (96)  professors  titulars  que 
imparteixen docència dins la modalitat  «Campus Illes» del projecte Campus Extens 
durant el curs acadèmic 2010-2011.

— Aprovació de l’assignació de complements retributius per augment de la càrrega docent 
a vint-i-nou (28) professors.

— Aprovació de nous plans d’estudis de grau:
o Grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
o Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
o Grau d’Enginyeria Informàtica
o Grau d’Enginyeria Telemàtica
o Grau de Relacions Laborals

— La Comissió Acadèmica,  per  delegació  del  Consell  de  Govern,  va  concedir  trenta-
quatre (34) premis extraordinaris d’estudis oficials de primer i segon cicle, a proposta 
de la Facultat o Escola Universitària corresponent:
o A la sessió del dia 12 de novembre de 2009: tres (3) 
o A la sessió del dia 17 de desembre de 2009: set (7) 
o A la sessió del dia 28 de gener de 2010: deu (10)
o A la sessió del dia 11 de març de 2010: sis (6)
o A la sessió del dia 15 de juliol de 2010: vuit (8)





1.3. Consell de Direcció 

El Consell de Direcció, presidit per la Rectora i integrat pels vicerectors, 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 per la Rectora. 
Així  mateix,  assisteixen  a  les  sessions  del  Consell  de  Direcció  els  delegats  de  la 
Rectora.

Durant el passat any acadèmic 2009-2010, el Consell de Direcció es va reunir en sessió 
ordinària  pràcticament  cada  dimarts  i  es  va  reunir  quatre  vegades  més  en  sessió 
extraordinària.

Les activitats més rellevants dutes a terme pel Consell de Direcció, en el marc de les 
seves competències, són: 

1. 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.

2. Aprovació de les normes referents a la sol·licitud de noves avaluacions de l’activitat 
docent per fixar el component del complement específic per mèrits docents.

3. Aprovació de la normativa per implementar la docència compartida entre assignatures 
de nous plans d’estudis i assignatures de plans d’estudis en extinció.

4. Aprovació del procediment per autoritzar l’ampliació de matrícula en els estudis de 
grau.

5. Aprovació dels criteris per a la implantació de titulacions oficials de màster i per a 
l’elaboració i aprovació dels corresponents plans d’estudis.

6. Creació  i  supressió  de  fitxers  de  dades  de  caràcter  personal  gestionats  per  la 
Universitat de les Illes Balears.

7. Aprovació de l’estructura del catàleg de llocs de treball del personal d’administració i 
serveis de la UIB per àrees de gestió.

8. Regulació del procediment per a la publicació de les qualificacions acadèmiques.

9. Aprovació de la convocatòria de places d’alumnat col·laborador per a l’any acadèmic 
2010-2011.

10. Aprovació de la delegació de la firma dels convenis:
a) sobre la realització de pràctiques d’estudis oficials de grau
b) de cooperació educativa Universitat-empresa per als estudiants.

11. Nomenament de dues (2) propostes de col·laboradors honorífics de diferents serveis.



12. Convocatòria  d’un  procés  de  carrera  horitzontal  del  personal  d’administració  i 
serveis de la UIB basat en l’avaluació de l’acompliment.

13. Convocatòria dels processos electorals següents:
a) Eleccions de degà de la Facultat d’Educació
b) Eleccions de director de l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia
c) Eleccions de representants dels estudiants per estudis al Consell d’Estudiants de 

la Universitat

14. Concessió de dinou (19) 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.

15. Aprovació de la creació de les comissions següents:
— Comissió Tècnica d’Avaluació Docent (CTAD)
— Comissió de garantia de qualitat (CGQ) de cada servei o unitat i directrius 

per a la implantació d’un sistema de qualitat de la gestió
— Comissió d’Informació i d’Estadística de la UIB (CIDE)

16. Aprovació de la creació de la Unitat d’Animació i Tecnologies Audiovisuals de la 
Universitat de les Illes Balears (LADAT) i nomenament del director.

17. Aprovació  de  la  modificació  de  la  composició  de  la  Comissió  de  Relacions 
Internacionals  i  Mobilitat,  de  la  comissió  delegada  d’aquesta  i  de  la  Comissió  de 
Polítiques d’Igualtat.

18. Aprovació de la modificació de l’Acord executiu 6383/2003, de 21 d’octubre, pel 
qual es crea la comissió avaluadora de l’Oficina de Suport a la Recerca.

19. Establiment de les noves funcions de l’Oficina de Convergència i Harmonització 
Europea.

20. Aprovació de la composició de la comissió avaluadora del procediment d’accés a la 
Universitat per a més grans de 40 anys i de la comissió que ha de realitzar l’entrevista 
personal a les persones que hagin superat la prova d’accés per a més grans de 45 anys.

21. Aprovació de la designació dels integrants del comitè en matèria de seguretat en 
l’àmbit  de  la  Llei  orgànica  15/1999,  de  13  de  desembre,  de  protecció  de  dades  de 
caràcter personal.



1.4. Consell Social

1. Principals acords de les sessions del ple del Consell Social durant el curs 2009-
2010

Sessió extraordinària del Ple del Consell Social del dia 24 de setembre de 2009
 Emetre l’informe favorable del Consell Social dels estudis següents:

• Programa de doctorat de Biologia de les Plantes
• Programa de doctorat de Filosofia
• Programa de doctorat d’Informàtica
• Programa de doctorat d’Història
• Programa de doctorat d’Història de l’Art
• Programa de doctorat de Microbiologia Ambiental i Biotecnologia
• Programa de doctorat de Nutrició Humana
• Programa de doctorat de Tecnologia i Qualitat dels Aliments

 Aprovar els complements retributius de professorat per càrrega docent que 
ha remès el Consell de Govern de la UIB.

Sessió ordinària del Ple del Consell Social del dia 19 d’octubre de 2009
 Aprovació inicial de l’auditoria financera i de compliment de la UIB de 

l’any 2008.
 Aprovació de la memòria del Consell Social de la UIB del curs 2008-2009.
 Aprovació de les bases de la V convocatòria dels Premis d’Investigació 

per a estudiants de batxillerat i cicles formatius, curs 2009-2010.

Sessió ordinària del Ple del Consell Social del dia 21 de desembre de 2009
 Aprovació del pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 

2010.
 Aprovació del pressupost del Consell Social de la UIB per a l’any 2010.
 Emetre l’informe favorable inicial del Consell Social dels estudis següents:

• Màster Universitari en Tecnologies de la Informació
• Màster Universitari en Primera Infància: Perspectives i Línies d’In-

tervenció
• Màster  Universitari  en Intervenció Socioeducativa sobre Menors i 

Família
• Màster Universitari en Ciències Mèdiques i de la Salut
• Programa de doctorat d’Educació: Primera Infància i Família

 Aprovació del règim general de permanència dels estudiants de la UIB.
 Aprovació de complements retributius per al professorat de Campus Ex-

tens illes.
 Aprovació de l’obertura de terminis per sol·licitar complements retribu-

tius 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.

Sessió ordinària del Ple del Consell Social del dia 3 de maig de 2010
 Aprovació de la modificació de complements retributius per al professorat 

de Campus Extens illes.
 Emetre l’informe favorable inicial del Consell Social dels estudis següents:
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• Grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
• Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
• Grau d’Enginyeria Informàtica
• Grau d’Enginyeria de Telemàtica
• Grau de Relacions Laborals
• Grau de Ciències Policials i Seguretat Pública

 Nomenament del senyor Antoni Torres Font com a membre de la Comis-
sió de Relacions amb la Societat del Consell Social de la UIB.

 Nomenament del senyor Antoni Torres Font com a membre del Patronat 
de la Fundació General de la Universitat de les Illes Balears (FuGUIB).

Sessió ordinària del Ple del Consell Social del dia 29 de juliol de 2010
 Ratificació  dels  acords  presos  per  la  Comissió  Permanent  del  Consell 

Social els dies 24 de maig i 25 de juny de 2010.
 Emetre informe favorable dels estudis de grau i màster següents:

• Grau de Relacions Laborals
• Màster  Universitari  en  Primera  Infància:  Perspectives  i  Línies 

d’Intervenció
• Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa sobre Menors i 

Família
 Proposar  al  Govern  de  les  Illes  Balears  la  creació  de  la  Facultat  de 

Turisme, que suposarà la supressió de l’Escola Universitària de Turisme.
 Aprovació de la liquidació dels comptes anuals de la Universitat de les 

Illes Balears de l’any 2009.
 Aprovació de complements retributius de professorat: modalitat «Campus 

illes» i augment de càrrega docent.
 Aprovació de la participació de la Universitat de les Illes Balears en la 

constitució d’Univalue, SL, en els termes que es deriven de l’acord entre 
les universitats del grup G9.

 Aprovació de la Memòria del Consell  Social  de la UIB del curs 2009-
2010.

 Designació de beques-col·laboració del Ministeri d’Educació per al curs 
2010-2011.

2. Principals acords de les sessions de les comissions del Consell Social durant el curs  
2009-2010

 Comissió Permanent del Consell Social: Aquesta comissió s’ha reunit tres 
vegades i ha pres els acords següents:
o Dia 9 de novembre de 2009: Es va acordar l’aprovació definitiva de 

l’informe d’auditoria financera i de compliment de la Universitat de les 
Illes  Balears  i  la  liquidació  del  pressupost  de  l’any  2008  de  la 
Universitat de les Illes Balears, per delegació del Ple del Consell Social 
del dia 19 d’octubre de 2009.

o Dia 24 de maig de 2010: Es va acordar emetre l’informe favorable dels 
estudis de grau d’Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural i del 
Màster Universitari en Tecnologies de la Informació.

o Dia 25 de juny de 2010: Es va acordar emetre l’informe favorable dels 
estudis de grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, grau 
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d’Enginyeria  Informàtica,  grau  d’Enginyeria  Telemàtica  i  Màster 
Universitari en Ciències Mèdiques i de la Salut. També es va acordar 
l’aprovació de complements retributius addicionals del professorat de 
la UIB.

 Comissió de Relacions amb la Societat: Aquesta comissió es va reunir el 
dia  10  de  març  de  2010  per  tractar  diversos  temes,  entre  els  quals  la 
Càtedra Guillem Colom, el Premi Nadal Batle i Nicolau i el Pla estratègic.

 Comissió Acadèmica: Aquesta comissió no s’ha reunit en aquest període 
de temps.

 Comissió Econòmica: Aquesta comissió s’ha reunit dues vegades i ha pres 
els acords següents:
o Dia 5 d’octubre de 2009: Es va acordar elevar al plenari l’informe  

d’auditoria financera i de compliment i la liquidació dels comptes de  
la UIB de l’any 2008.

o Dia  14  de  desembre  de  2009:  Es  va  acordar  elevar  al  plenari  el  
projecte  de  pressupost  de  la  UIB  per  a  l’any  2010,  així  com  el  
pressupost del Consell Social per a l’any 2010.

Podeu  consultar  la  memòria  completa  del  Consell  Social  de  la  UIB  a  l’enllaç: 
http://www.uib.es/ca/infsobre/estructura/organs/consell_social/noticies.html
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Sindicatura de Greuges

Actuacions de la Sindicatura de Greuges
Des de l’1 de juliol de 2009 fins al 30 de juny de 2010 la Sindicatura de Greuges ha 
efectuat  un  total  de  110  actuacions,  que  es  resumeixen  en:  60  consultes  (54%),  3 
queixes (3%), 34 intervencions (31%), 10 registres de fets (9%), 1 mediació (1%) i 2 
actuacions  d’ofici  (2%).  Cal  remarcar  que  durant  aquest  darrer  any,  igual  que  els 
anteriors,  s’han  seguit  potenciant  les  actuacions  més  àgils,  la  consulta  i  les 
intervencions, enfront de les més lentes i burocratitzades, les queixes. Pel que fa a la 
distribució dels casos en funció dels diferents sectors universitaris, s’ha d’indicar que el 
47% han estat presentats pel col·lectiu d’alumnes, el 25% pel PDI, el 5% pel PAS, el 
20% pels síndics d’altres universitats i el 3% restant per persones externes a la UIB. El 
89% dels casos s’han presentat a la Sindicatura per iniciativa individual. Així mateix, un 
15% del total dels casos han desembocat en una recomanació que s’ha adreçat a les 
autoritats competents.

Altres actuacions 
S’ha  de  destacar  la  connexió  permanent  que  es  manté  amb els  síndics  i  defensors 
d’altres universitats a través de les consultes i amb els encontres estatals, europeus, de la 
Xarxa  Lluís  Vives,  o  del  G9,  que  ajuden  a  crear  un  marc  cada  cop  més  ampli 
d’intercanvi d’experiències i unificació de criteris d’actuació. En aquest sentit, s’ha de 
comentar: 

a) Assistència  a  la  Trobada  de  Síndics  de  l’Espai  Lluís  Vives,  celebrada  a  la 
Universitat de València, el 10 de juliol de 2009.

b) Assistència a la XII Trobada Estatal de Defensors Universitaris, que tingué lloc 
a Saragossa del 27 al 29 d’octubre de 2009.

c) Assistència a la III Reunió de Defensors del G9, que es va fer a Santander el dia 
25 de març de 2010.

S’han  d’indicar  també  les  reunions  periòdiques  dutes  a  terme  entre  la  Síndica  i  la 
Rectora, els vicerectors i altres òrgans de govern de la UIB.  

Enllaç a la pàgina web: http://sindicatura.uib.es/

http://sindicatura.uib.es/


Figura 1. Tipologia dels casos tramitats durant el curs 2009-2010

Tipologia Casos
Consulta 60
Intervenció 34
Mediació 1
Queixa 3
Registre de fets 10
D’ofici 2
Total 110

Figura 2. Casos tramitats durant el curs 2009-2010 en funció del col·lectiu

Col·lectiu Casos
Alumnat 52
PDI 27
PAS 6
Síndics 22
Externs 3
Total 110

Figura 3. Casos presentats segons iniciativa durant el curs 2009-2010

Iniciativa Casos
Individual 98
Col·lectiva 10
D’ofici 2
Total 110

Figura 4. Casos atesos segons temàtica el curs 2009-2010

Temàtica Casos
Avaluació acadèmica 34
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Beques i ajudes 4
Concursos/contractes/retribucions 6
Docència 11
Matrícula/permanència/accés 12
Normativa 3
Plans d’estudis i convalidacions 12
Postgrau i doctorat 4
Procediment administratiu 1
Relacions laborals/interpersonals 8
Serveis i campus 3
Altres 12
Total 110

Figura 
5.  

Distribució mensual dels casos del curs 2009-2010

      Mes                                       Casos  
Juliol de 2009                         11  
Setembre de 2009                 14  
Octubre de 2009                     16  
Novembre de 2009                 3   
Desembre de 2009                  5  
Gener de 2010                          8  
Febrer de 2010                        15  
Març de 2010                            7  
Abril de 2010                            4  
Maig de 2010                          14  
Juny de 2010                          13  
Total 110
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1.6. Òrgans unipersonals

CONSELL DE DIRECCIÓ 

RECTORA 
Magfca. Sra. Montserrat Casas Ametller

VICERECTOR PRIMER, DE PLANIFICACIÓ I COORDINACIÓ UNIVERSITÀRIA
Sr. Martí Xavier March Cerdà

VICERECTOR D’ORDENACIÓ ACADÈMICA I CONVERGÈNCIA EUROPEA
Sr. Mateu Servera Barceló

VICERECTOR D’INVESTIGACIÓ 
Sr. Jordi Lalucat Jo

VICERECTORA  DE  RELACIONS  INTERNACIONALS  I  MOBILITAT 
UNIVERSITÀRIA

Sra. C. Nativitat Juaneda Sampol

VICERECTOR DE PROFESSORAT I INNOVACIÓ PEDAGÒGICA
Sr. Josep Lluís Ferrer Gomila

VICERECTORA DE PROJECCIÓ CULTURAL 
Sra. Patrícia Trapero Llobera

VICERECTOR DE PLANIFICACIÓ ECONOMICOADMINISTRATIVA
Sr. Antoni Llull Gilet

VICERECTORA D’INFRAESTRUCTURES UNIVERSITÀRIES
Sra. Raquel Herranz Bascones

VICERECTOR D’ESTUDIANTS I CAMPUS 
Sr. Cels Garcia Garcia

SECRETARI GENERAL 
Sr. Federico F. Garau Sobrino

GERENT 
Sra. Begoña Morey Aguirre

DELEGAT DE LA RECTORA PER A LES SEUS UNIVESITÀRIES DE MENORCA 
I D’EIVISSA I FORMENTERA 

Sr. David Pons Florit

DELEGAT DE LA RECTORA PER A LES NOVES TECNOLOGIES
Sr. Carlos Juiz García

DELEGAT DE LA RECTORA PER A LA INNOVACIÓ
Sr. Víctor Cerdà Martín



VICERECTOR ASSOCIAT D’INFRAESTRUCTURES UNIVERSITÀRIES
Sr. Antoni Cladera Bohigas

VICERECTOR  ASSOCIAT  D’ORDENACIÓ  ACADÈMICA  I  CONVERGÈNCIA 
EUROPEA

Sr. Juan José Montaño Moreno

DIRECTORA DEL GABINET DE LA RECTORA

DIRECTORA DEL GABINET DE LA RECTORA
Sra. Patrícia Trapero Llobera

VICESECRETARI GENERAL 

VICESECRETARI GENERAL/CAP DE L’ASSESSSORIA JURÍDICA
Sr. Jeroni Reynés Vives

VICEREGERENTS 

VICEGERENT 
Sra. Antònia Fullana Puigserver

SÍNDIC DE GREUGES 

SÍNDICA DE GREUGES 
Sra. Magdalena Gianotti Bauzà

DEGANS 

DEGÀ DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES 
Sr. Antoni Miralles Socias 

DEGANA DE LA FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA
Sra. Margalida Payeras Llodrà

DEGÀ DE LA FACULTAT DE DRET 
Sr. Santiago Cavanillas Múgica

DEGANA DE LA FACULTAT D’EDUCACIÓ 
Sra. M. Dolors Forteza Forteza

DEGÀ DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES
Sr. Pere Joan Brunet Estarellas

DEGÀ DE LA FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Sr. Albert Sesé Abad

DEGÀ DE LA FACULTAT DE TURISME 
Sr. Marco Antonio Robledo Camacho       



VICEDEGANS 

VICEDEGANS DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES 
Sr. Ángel García Raso   Sr. Jaume Flexas Sans
Sr. Antoni Amengual Colom Sr. Fco. José García Palmer
Sr. Josep Cifre Llompart

VICEDEGANS DE LA FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA
Sra. Marta Jacob Escauriaza Sra. Francesc Oliver Rullan  
Sra. Maria Antònia Garcia Sastre Sra. Maria Llompart Bibiloni
Sra. Margalida Alemany HormaecheSr. Marc Escrihuela Villar

VICEDEGANS DE LA FACULTAT DE DRET
Sr. Eduard Ramon Ribas  Sr. Pedro Grimalt Servera
Sra. Sílvia Feliu Álvarez de Sotomayor Sra.  Margarita  Tarabini-Castellani 

Aznar

VICEDEGANS DE LA FACULTAT D’EDUCACIÓ 
Sra. M. Belén Pascual Barrio Sr. Sebastià Verger Gelabert
Sra. M. Rosa Rosselló Ramon Sra. M. Teresa Adame Obrador
Sra. Miquel F. Oliver Trobat

VICEDEGANS DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES 
Sr. Miquel Grimalt Gelabert Sra. Francesca Lladó Pol
Sr. Miquel Josep Deyà Bauzà  Sr. Jaume Guiscafrè Danús 
Sr. Andrés Enrique Arias Sra. Maria Juan Garau
Sr. Alexandre Miquel Novajra Sr. Josep Francesc Campos Vidal

VICEDEGANS DE LA FACULTAT DE PSICOLOGIA
Sr. Rafael Jiménez López Sra. M. Carme Ramis Palmer

VICEDEGANS DE LA FACULTAT DE TURISME
Sra. M. Teresa Palmer Tous
Sr. Francisco Julio Batle Lorente

SECRETARIS 

SECRETÀRIA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES
Sra. Susana Esteban Valdés

SECRETÀRIA DE LA FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA
Sra.

SECRETARI DE LA FACULTAT DE DRET 
Sr. José Javier González de Alaiza Cardona

SECRETÀRIA DE LA FACULTAT D’EDUCACIÓ
Sra. Eva Aguilar Mediavilla



SECRETARI DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES
Sr. Guillem Xavier Pons Buades 

SECRETÀRIA DE LA FACULTAT DE PSICOLOGIA
Sra. Pilar Andrés Benito

SECRETARI DE LA FACULTAT DE TURISME 
Sr. Miquel Seguí Llinàs 

DIRECTORS D’ESCOLA UNIVERSITÀRIA 

DIRECTORA DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Sra. Margalida Miró Bonet

DIRECTOR DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
Sr. Gabriel Oliver Codina

SUBDIRECTORS D’ESCOLA UNIVERSITÀRIA 

SUBDIRECTORES  DE  L’ESCOLA  UNIVERSITÀRIA  D’INFERMERIA  I 
FISIOTERÀPIA

Sra. M. del Carme Alorda Terrassa Sra. Iosune Salinas Bueno
Sra. Cristina Moreno Mulet

SUBDIRECTORS DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
Sr. Miquel Jesús Roca Adrover Sr. Rafel Jaume Prohens Sastre
Sr. Miquel Mascaró Portells Sra. Yolanda González Cid
Sr. Ramon Mas Sansó Sra. Lorenza Carrasco Martorell
Sr. Joan Muñoz Gomila

SECRETARIS 

SECRETÀRIA  DE  L’ESCOLA  UNIVERSITÀRIA  D’INFERMERIA  I 
FISIOTERÀPIA

Sra. Olga Velasco Roldán

SECRETÀRIA DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
Sr. Mercè Llabrés Segura

CAPS D’ESTUDIS 

CAP D’ESTUDIS D’ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES 
Sra. Maria Llompart Bibiloni

CAP D’ESTUDIS D’ENGINYERIA D’EDIFICACIÓ / ARQUITECTURA TÈCNICA
Sr. Joan Muñoz Gomila

CAP D’ESTUDIS DE BIOLOGIA 
Sr. Jaume Flexas Sans



CAP D’ESTUDIS DE BIOQUÍMICA 
Sr. Francisco José García Palmer

CAP D’ESTUDIS DE DRET 
Sr. Eduard Ramon Ribas

CAP D’ESTUDIS D’ECONOMIA 
Sra. Marta Jacob Escauriaza

CAP D’ESTUDIS D’EDUCACIÓ INFANTIL 
Sra. Sebastià Verger Gelabert

CAP D’ESTUDIS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
Sra. M. Teresa Adame Obrador

CAP D’ESTUDIS D’EDUCACIÓ SOCIAL 
Sra. M. Belén Pascual Barrio

CAP D’ESTUDIS D’ELECTRÒNICA INDUSTRIAL 
Sr. Miquel Jesús Roca Adrover

CAP D’ESTUDIS D’ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA 
Sr. Josep Cifre Llompart

CAP D’ESTUDIS DE FILOLOGIA ANGLESA 
Sra. Maria Juan Garau

CAP D’ESTUDIS DE FILOLOGIA CATALANA
Sr. Jaume Guiscafrè Danús

CAP D’ESTUDIS DE LLENGUA I  LITERATURA ESPANYOLES /  FILOLOGIA 
HISPÀNICA 

Sr. Andrés Enrique Arias

CAP D’ESTUDIS DE FILOSOFIA
Sr. Alexandre Miquel Novajra 

CAP D’ESTUDIS DE FÍSICA
Sr. Antoni Amengual Colom

CAP D’ESTUDIS DE FISIOTERÀPIA
Sra. Iosune Salinas Bueno

CAP D’ESTUDIS DE GEOGRAFIA
Sr. Miquel Grimalt Gelabert

CAP D’ESTUDIS D’HISTÒRIA
Sr. Miquel Josep Deyà Bauzà

CAP D’ESTUDIS D’HISTÒRIA DE L’ART



Sra. Francesca Lladó Pol

CAP D’ESTUDIS D’INFERMERIA
Sra. M. del Carme Alorda Terrassa

CAP D’ESTUDIS D’INFORMÀTICA
Sr. Ramon Mas Sansó

CAP D’ESTUDIS D’INFORMÀTICA DE GESTIÓ 
Sr. Miquel Mascaró Portells

CAP D’ESTUDIS D’INFORMÀTICA DE SISTEMES 
Sra. Yolanda Gómez Cid

CAP D’ESTUDIS DE MATEMÀTIQUES 
Sr. Rafel Jaume Prohens Sastre

CAP D’ESTUDIS DE PEDAGOGIA
Sr. Miquel F. Oliver Trobat

CAP D’ESTUDIS DE PSICOLOGIA
Sr. Rafael Jiménez López

CAP D’ESTUDIS DE PSICOPEDAGOGIA
Sra. M. Rosa Rosselló Ramon

CAP D’ESTUDIS DE QUÍMICA
 Sr. Ángel García Raso

CAP D’ESTUDIS DE RELACIONS LABORALS 
 Sra. Margarita Tarabini-Castellani Aznar

CAP D’ESTUDIS DE TELEMÀTICA
Sra. Lorenza Carrasco Martorell

CAP D’ESTUDIS DE TREBALL SOCIAL
Sr. Josep Francesc Campos Vidal

CAP D’ESTUDIS DE TURISME 
Sra. M. Teresa Palmer Tous

ESCOLES ADSCRITES

DIRECTORS D’ESCOLA

DIRECTORA DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE RELACIONS LABORALS
Sra. Margarita Tarabini-Castellani Aznar

DIRECTOR DE L’ESCOLA DE TURISME DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA
Sr. Joan B. Garau Vadell



DIRECTOR DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME FELIPE MORENO
Sr. Onofre Martorell Cunill

DIRECTOR DEL CENTRE D’ENSENYAMENT SUPERIOR ALBERTA GIMÉNEZ
Sr. Marc Carbonell Huguet

ESCOLA D’HOTELERIA 

DIRECTOR DE L’ESCOLA D’HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS
Sr. Francesc Sstre Albertí

DIRECTORS DE DEPARTAMENT 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE BIOLOGIA
Sr. Hipólito Medrano Gil

DIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE BIOLOGIA FONAMENTAL I CIÈNCIES 
DE LA SALUT 

Sra. Maria Pilar Roca Salom 

DIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE LA TERRA
Sra. Joana Maria Petrus Bey

DIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES HISTÒRIQUES I TEORIA DE 
LES ARTS 

Sra. M. Josep Mulet Gutiérrez 

DIRECTOR  DEL  DEPARTAMENT  DE  CIÈNCIES  MATEMÀTIQUES  I 
INFORMÀTICA 

Sr. Arnau Mir Torres

DIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT
Sra. M. del Carme Vila Ribas

DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE DRET PÚBLIC
Sr. Lluís Garau Juaneda

DIRECTORA DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA APLICADA
Sra. Maria Tugores Ques

DIRECTOR DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA DE L’EMPRESA
Sr. Rafel Crespí Cladera

DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA I LINGÜÍSTICA 
GENERAL Sr. Joan Antoni Mesquida Cantallops

DIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA ESPANYOLA, MODERNA I 
LLATINA Sra. M. Antònia Fornés Pallicer



DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL
Sr. Francesc Torres Marí

DIRECTOR  DEL  DEPARTAMENT  DE  FÍSICA  /  DIRECTOR  DEL 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA

Sr. Climent Ramis Noguera

DIRECTOR DEL DEPARTAMENT D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Sr. Antoni Aguiló Pons

DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA APLICADA I PSICOLOGIA 
DE L’EDUCACIÓ 

Sr. Joan Jordi Muntaner Guasp

DIRECTOR  DEL  DEPARTAMENT  DE  PEDAGOGIA  I  DIDÀCTIQUES 
ESPECÍFIQUES

Sr. Bernat Sureda Garcia

DIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA
Sr. Jordi Llabrés Bordoy

DIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE QUÍMICA
Sra. Josefa Donoso Pardo

SUBDIRECTORS DE DEPARTAMENT 

SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE BIOLOGIA
Sr. Antoni Martínez Taberner

SUBDIRECTORA  DEL  DEPARTAMENT  DE  BIOLOGIA  FONAMENTAL  I 
CIÈNCIES DE LA SALUT 

Sra. Ana María Proenza Arenas

SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE LA TERRA
Sr. Antoni Ordinas Garau

SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES HISTÒRIQUES I TEORIA 
DE LES ARTS 

Sr. Enrique García Riaza

SUBDIRECTORA  DEL  DEPARTAMENT  DE  CIÈNCIES  MATEMÀTIQUES  I 
INFORMÀTICA Sra. Margarita Miró Julià 

SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT
Sra. Beatriz Verdera Izquierdo

SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE DRET PÚBLIC
Sra. Magdalena Llompart Bennàssar

SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA APLICADA



Sr. F. Javier Capó Parrilla

SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA DE L’EMPRESA
Sr. Antoni Socias Salvà

SUBDIRECTOR  DEL  DEPARTAMENT  DE  FILOLOGIA  CATALANA  I 
LINGÜÍSTICA

Sr. Pere Rosselló Bover

SUBDIRECTORA  DEL  DEPARTAMENT  DE  FILOLOGIA  ESPANYOLA, 
MODERNA I LLATINA Sra. Magdalena Catrain González

SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL
Sr. Josep Francesc Campos Vidal

SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT DE FÍSICA
Sr. Ramón Oliver Herrero

SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENT D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Sr. Jordi Pericàs Beltran

SUBDIRECTORA  DEL  DEPARTAMENT  DE  PEDAGOGIA  APLICADA  I 
PSICOLOGIA DE L’EDUCACIÓ 

Sra. Adolfina Pérez Garcias

SUBDIRECTORA  DEL  DEPARTAMENT  DE  PEDAGOGIA  I  DIDÀCTIQUES 
ESPECÍFIQUES Sr. M. del Carme Orte Socias

SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA
Sra. Margalida Gili Planas

SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENT DE QUÍMICA
Sra. Catalina Genestar Julià

SECRETARIS DE DEPARTAMENT 

SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE BIOLOGIA
Sr. Rafael Bosch Zaragoza

SECRETARI  DEL DEPARTAMENT DE BIOLOGIA FONAMENTAL I CIÈNCIES 
DE LA SALUT Sr. Josep Antoni Tur Marí

SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE LA TERRA
Sr. Jaume Binimelis Sebastián

SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES HISTÒRIQUES I TEORIA DE 
LES ARTS Sr. Manuel A. Calvo Trias

SECRETARI  DEL  DEPARTAMENT  DE  CIÈNCIES  MATEMÀTIQUES  I 
INFORMÀTICA



Sr. Ricardo Alberich Martí

SECRETÀRIA DEL DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT
Sra. Antònia Paniza Fullana

SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE DRET PÚBLIC
Sr. Joan David Janer Torrens

SECRETÀRIA DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA APLICADA
Sra. Magdalena Cladera Munar

SECRETARI DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA DE L’EMPRESA
Sr. Bartomeu Pascual Fuster

SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA I LINGÜÍSTICA 
GENERAL 

Sr. Gabriel Ensenyat Pujol

SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA ESPANYOLA, MODERNA I 
LLATINA Sr. Sebastià Roig Rigo

SECRETÀRIA DEL DEPARTAMENT DE FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL
Sra. Fernanda Caro Blanco

SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE FÍSICA
Sr. Rubén Santamarta Martínez

SECRETARI DEL DEPARTAMENT D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
Sr. Miquel Bennàsar Veny

SECRETARI DEL DEPARTAMENT DE PEDAGOGIA APLICADA I PSICOLOGIA 
DE L’EDUCACIÓ 

Sr. Josep Antoni Pérez Castelló

SECRETARI  DEL  DEPARTAMENT  DE  PEDAGOGIA  I  DIDÀCTIQUES 
ESPECÍFIQUES

Sr. Francesc X. Ponsetti Verdaguer

SECRETÀRIA DEL DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA
 Sra. M. Esther Garcia Buades

SECRETÀRIA DEL DEPARTAMENT DE QUÍMICA
Sra. Susana Simal Florindo

DIRECTORS D’INSTITUT UNIVERSITARI DE RECERCA 

DIRECTOR DE L’INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
Sr. Lluís Ballester Brage

DIRECTORA  DE  L’INSTITUT  MEDITERRANI  D’ESTUDIS  AVANÇANTS 



(IMEDEA)
Sra. Beatriz Morales Nin

DIRECTOR  DE  L’INSTITUT  UNIVERSITARI  D’INVESTIGACIONS  EN 
CIÈNCIES DE LA SALUT 

Sr. Felicià Grases Freixedas

DIRECTOR  DE  L’INSTITUT  DE  FÍSICA  INTERDISCIPLINÀRIA  I  SISTEMES 
COMPLEXOS (IFISC))

Sr. Maximino San Miguel Ruibal

DIRECTOR DEL CENTRE DE RECERCA ECONÒNOMICA UIB – SA NOSTRA 
(CRE UIB – SA NOSTRA) 

Sr. Antoni Riera Font

DIRECTOR  DE  l’INSTITUT  D’APLICACIONS  COMPUTACIONALS  DE  CODI 
COMUNITARI (IAC3)

Sr. Carles Bona Garcia

SUBDIRECTORS D’INSTITUT 

SUBDIRECTOR  DE  L’INSTITUT  UNIVERSITARI  D’INVESTIGACIONS  EN 
CIÈNCIES DE LA SALUT 

Sr. Àlvar Agustí García-Navarro

VICEDIRECTOR  DE  L’INSTITUT  MEDITERRANI  D’ESTUDIS  AVANÇANTS 
(IMEDEA)

Sr. Josep Antoni Alcover Tomàs

VICEDIRECTOR  DE  L’INSTITUT  MEDITERRANI  D’ESTUDIS  AVANÇANTS 
(IMEDEA

Sr. Salvador Balle Monjo

VICEDIRECTOR  DE  L’INSTITUT  DE  FÍSICA  INTERDISCIPLINÀRIA  I 
SISTEMES COMPLEXOS (IFISC) 

Sr. Emilio Hernández García

SUBDIRECTORA  DEL  CENTRE  DE  RECERCA  ECONÒNOMICA  UIB  –  SA 
NOSTRA (CRE UIB – SA NOSTRA) 

Sra. Aina Maria Ripoll Penalva

SUBDIRECTOR  DE  L’INSTITUT  D’APLICACIONS  COMPUTACIONALS  DE 
CODI DE COMUNITARI (IAC3) 

Sr. Antoni Arbona i Nadal
 
SECRETARIS D’INSTITUT 

SECRETÀRIA DE L’INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ
Sra. Francesca Noguera Torrens



SECRETARI DEL CENTRE DE RECERCA ECONÒNOMICA UIB – SA NOSTRA 
(CRE UIB – SA NOSTRA) 

Sr. Jaume Rosselló Nadal

SECRETARI DE L’INSTITUT D’APLICACIONS COMPUTACIONALS DE CODI 
DE COMUNITARI (IAC3) 

Sr. Bartomeu Coll Vicens

CENTRE D’ESTUDIS DE POSTGRAU

DIRECTOR DEL CENTRE D’ESTUDIS DE POSTGRAU
Sr. Maurici Mus Amézquita

SUBDIRECTOR DEL CENTRE D’ESTUDIS DE POSTGRAU
Sr. Antoni Gili Pascual

SUBDIRECTOR DEL CENTRE D’ESTUDIS DE POSTGRAU
Sr. Jaume Jesús Carot Giner
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DIRECTOR DEL LABORATORI DE RECERCA I DOCUMENTACIÓ TURÍSTICA
Sr. Eugeni Aguiló Pérez

DIRECTOR DEL LABORATORI D’INVESTIGACIÓ EN LITIASI RENAL
Sr. Felicià Grases Freixadas



DIRECTOR DEL LABORATORI DE SISTEMÀTICA HUMANA
Sr. Camilo J. Cela Conde

CÀRRECS DIVERSOS 

DIRECTOR DE PROMOCIÓ DE LA RECERCA
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DIRECTOR DE LA CORAL UNIVERSITÀRIA 
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COORDINADOR DE LES AULES INFORMÀTIQUES
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COORDINADOR  PER  A  LES  RELACIONS  AMB  ELS  CENTRES  DE 
SECUNDÀRIA

Sr. Joan Frau Munar

COORDINADOR  ACADÈMIC  DEL  PLA  DE  RECICLATGE  I  FORMACIÓ 
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COORDINADOR DELS ESTUDIS DE LA FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA 
A LES SEUS UNIVERSITÀRIES DE MENORCA I D’EIVISSA I FORMENTERA

Sr. Antoni Costa Costa

COORDINADORA DELS ESTUDIS D’INFERMERIA A LA SEU UNIVERSITÀRIA 
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Sra. Regina Muntaner Fernández

COORDINADORA DELS ESTUDIS D’INFERMERIA A LA SEU UNIVERSITÀRIA 
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COORDINADOR DELS ESTUDIS DE CIÈNCIES EMPRESARIALS A CAMPUS 
EXTENS
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COORDINADORA DELS ESTUDIS DE GRAU DE CAMPUS EXTENS
Sra. Rosa de Ozollo Garcia



COORDINADOR DELS ESTUDIS DE POSTGRAU DE CAMPUS EXTENS
Sr. Juan José Rosselló Vaquer

RESPONSABLE DEL TÍTOL SUPERIOR DE TURISME
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2. Comunitat universitària

2.1. Alumnat

2.1.1. Alumnes matriculats

Administració i Direcció d'Empreses (Palma) 579
Administració i Direcció d'Empreses (Eivissa) 10
Administració i Direcció d'Empreses (Menorca) 5
Arquitectura Tècnica 315
Biologia 354
Bioquímica 30
Ciències Empresarials (Palma) 761
Ciències Empresarials (Eivissa) 92
Ciències Empresarials (Menorca) 57
Dret (Palma) 626
Dret (Eivissa) 26
Dret (Menorca) 25
Economia     274
Educació Social 108
Educació Social (virtual) 106
Enginyeria Tècnica Industrial, Electrònica Industrial 227
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 267
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 183
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, Telemàtica 107
Enginyeria en Informàtica 96
Enginyeria Tècnica Agrícola, Hortofructicultura 155
Filologia Anglesa 169
Filologia Catalana 97
Filologia Hispànica 64
Filosofia 111
Física 66
Fisioteràpia 187
Geografia 97
Història 137
Història de l'Art 166
Infermeria (Palma) 383
Infermeria (Eivissa) 34
Infermeria (Menorca) 28
Matemàtiques 49
Mestre, Educació Especial (Palma) 119
Mestre, Educació Especial (Eivissa) 14
Mestre, Educació Especial (Menorca) 8
Mestre, Educació Física 175
Mestre, Educació Infantil (Palma) 149
Mestre, Educació Infantil (Eivissa) 61
Mestre, Educació Infantil (Menorca) 52
Mestre, Educació Musical 114
Mestre, Educació Primària 123



Mestre, Llengua Estrangera 158
Pedagogia 335
Psicologia 433
Psicopedagogia (Palma) 103
Química 129
Treball Social 319
Turisme 608
Total: 8.891

Títol superior de Turisme (títol propi)
Graduat en Estudis Immobiliaris (títol propi)
Graduat en Seguretat i Ciències Policials (Palma) 76
Graduat en Seguretat i Ciències Policials (Eivissa) 21
Graduat en Seguretat i Ciències Policials (Menorca) 15
Total: 112

ESTUDIS DE GRAU

Grau d’Administació i Direcció d’Empreses (Palma) 312
Grau d’Admisitració  i Direcció d’Empreses (Eivissa)   21
Grau d’Administració i Direcció d'Empreses (Menorca)   25
Grau d’Enginyeria d’Edificació 169
Grau de Biologia 108
Grau de Bioquímica   64
Grau de Dret (Palma) 281
Grau de Dret (Eivissa)   20
Grau de Dret (Menorca)   11
Grau d’Economia 121
Grau d’ Educació Social   54
Grau d’Educació Social (virtual)   55
Grau d’Estudis Anglesos 118
Grau de Llengua i Literatura Catalanes   43
Grau de Llengua i Literatura Espanyoles   40
Grau de Filosofia   36
Grau de Física   39
Grau de Fisioteràpia   65
Grau de Geografia   38
Grau d’Història   87
Grau d’Història de l'Art   64
Grau d’Infermeria (Palma) 125
Grau d’Infermeria (Eivissa)   20
Grau d’Infermeria (Menorca)   17
Grau de Matemàtiques   31
Grau d’Educació Infantil (Palma) 116
Grau d’Educació Infantil (Eivissa)   36
Grau d’Educació Infantil (Menorca)   31
Grau d’Educació Primària 291
Grau de Pedagogia   63



Grau de Psicologia 114
Grau de Química   41
Grau de Treball Social 148
Grau de Turisme   141
Total: 2.945

CENTRES ADSCRITS

Escola Universitària de Relacions Laborals
Relacions Laborals 376
Total      376

Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez
Comunicació Audiovisual 83
Mestre, Educació Especial 74
Mestre, Educació Física 120
Mestre, Educació Infantil 324
Mestre, Educació Musical 34
Mestre, Educació Primària 111
Mestre, Llengua Estrangera 27
Periodisme 97
Estudis de Grau
Grau de Comunicació Audiovisual 31
Grau d’Educació Infantil 112
Grau d’ Educació Primària 141
Grau de Periodisme 46
Total 1.200

Escola Universitària de Turisme del CIEiF
Turisme (Eivissa) 83
Estudis de Grau
Grau de Turisme (Eivissa) 28
Total: 111

Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno
Turisme (Palma) 60
Turisme (Menorca) 26
Estudis de Grau
Grau de Turisme (Palma) 16
Total: 102

TOTAL ALUMNES 13.737



2.1.2. Alumnes que acaben els estudis

Aquesta relació correspon als alumnes que varen finalitzar els estudis 
el curs 2008-2009.

Administració i Direcció d'Empreses 69
Arquitectura Tècnica 48
Biologia 42
Bioquímica 15
Ciències Empresarials 94
Dret 66
Economia 26
Educació Social 44
Enginyeria Tècnica Agrícola, Hortofructicultura i Jardineria 12
Enginyeria Tècnica Industrial, Electrònica Industrial 25
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 31
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 22
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, Telemàtica 13
Enginyeria en Informàtica 21
Filologia Anglesa 24
Filologia Catalana          5
Filologia Hispànica        16
Filosofia 19
Física 8
Fisioteràpia 46
Geografia 18
Història 34
Història de l'Art 29
Infermeria 106
Matemàtiques 2
Mestre, Educació Especial 57
Mestre, Educació Física 59
Mestre, Educació Infantil 79
Mestre, Educació Musical 19
Mestre, Educació Primària 42
Mestre, Llengua Estrangera 39
Pedagogia 44
Psicologia 47
Psicopedagogia 20
Química 20
Treball Social 42
Turisme 121
Total: 1424

Títol Superior de Turisme (títol propi)
Graduat en Estudis Immobiliaris 2
Graduat en seguretat i ciències policials 20
Total: 22



CENTRES ADSCRITS

Escola Universitària de Relacions Laborals
Relacions Laborals 38

Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez
Mestre, Educació Especial 15
Mestre, Educació Física 32
Mestre, Educació Infantil 103
Mestre, Educació Musical 3
Mestre, Educació Primària 13
Mestre, Llengua Estrangera 12
Comunicació Audiovisual 17
Periodisme 12

Escola Universitària de Turisme del CIEiF
Turisme 22

Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno
Turisme 30

Total: 297



2.1.3. 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 25 de juliol de 2007 el Consell de Govern va aprovar una nova normativa d’alumnat 
col·laborador,  per  Acord  normatiu  8076/2007,  que  modifica  l’acord  normatiu 
6892/2004 de 14 de juny, que regeix els criteris de selecció de l’alumnat col·laborador a 
partir del curs 2007-2008.

D’acord amb aquesta normativa,  el  Consell  de Direcció el  dia 14 de juliol de 2009 
convoca places d’alumnat col·laborador per a l’any acadèmic 2009-2010 i aprova les 
quantitats que s’hi destinaran. Les disponibilitats pressupostàries són de 95.680 euros, 
corresponen 50.040 euros al tipus a), 26.640 euros, al tipus b) i 12.000 euros a l’alumnat 
col·laborador  de  biblioteques  a  Mallorca i  7.000 euros  a  l’alumnat  col·laborador  de 
biblioteques a Eivissa i Formentera i Menorca.

Els  alumnes  seleccionats  per  a  aquest  any  acadèmic  es  distribueixen  de  la  manera 
següent:

Alumnat col·laborador. Tipus a)
Facultat de Ciències, 91 alumnes
Facultat d’Economia i Empresa, 20 alumnes
Facultat de Dret, 10 alumnes
Facultat d’Educació, 32 alumnes
Facultat de Filosofia i Lletres, 35 alumnes
Facultat de Psicologia, 12 alumnes
Escola Politècnica Superior, 14  alumnes
Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia, 11 alumnes
Escola Universitària de Turisme, 3 alumnes

Alumnat col·laborador. Tipus b)
76 alumnes



2.1.4. Becaris 

Estudis de primer i segon cicle, de Grau i de Màster

Centre Nombre 
d'alumnes 

becaris

Nombre 
de beques 
denegades

Renúncies Pendents de 
resolució

Total de 
sol·licituds

Facultat de Ciències 164 96 260
Facultat de Dret 113 60 173
Facultat d'Educació 443 237 680
Facultat de C. Econòmiques i 
Empresarials

150 97 247

Facultat de Filosofia i Lletres 287 145 432
Facultat de Psicologia 109 64 173
Escola Politècnica Superior 186 126 312
Escola Univ. de C. Empresarials 28 35 63
Escola Univ. d'Infermeria i 
Fisioteràpia

169 85 254

Escola Univ. de Turisme 93 38 131
Escola Univ. de Relacions Laborals 14 12 26
Centre d’Ensenyament Superior 
Alberta Giménez

174 165 339

EU. de Turisme del Consell Insular 
d'Eivissa i Formentera

24 8 32

Esc. Univ. de Turisme Felipe Moreno 6 8 14
Màsters oficials 96 53 149

TOTAL 2.056 1.229 3.285



2.2.2. Places dotades

       DEPARTAMENTS NUMERARIS INTERINS CONTRACTAT
CU CU TU TU CEUCEUTEUTEU TP CU TU CEUTEU AJ AJ P.contr. P.Col. Visitants As.

(setembre de 2010) TC TP TC TP TC TP TC 6 H 4 H DR Dr. 6h.
B. Fonamental i CS 8 16 1 1 2

Infermeria i Fisiot. 3 1 13 1 18 17

Biologia 13 17 2 3 3

C. Històriques i TA 8 18 6 1 6

C. Matemàtiques i I 12 1 33 4 13 1 3 4 2 4 10 4

Dret Privat 8 2 13 1 1 1 2 1 6

Dret Públic 6 14 2 1 1 3 1 4 4

Econ. de l'Empresa 2 16 1 12 1 3 3 3 1 2 7

Econ. Aplicada 6 23 8 1 1 7 1 4

Fil. Catalana i LG 6 11 2 1 1 9

Fil. Esp., Mod. i L. 4 19 1 11 4 1 1 1 2 17
Filosofia 3 16 2 4 1 2 4
Física 14 26 3 4 1 2 7 1
C. de la Terra 4 12 2 3 3
Pedag. i Did. Esp. 5 9 1 3 2 2 4 11
Pedag. Apl. I Ps.Ed 5 17 2 5 3 1 3 16
Psicologia 7 21 4 1 2 2 1

Química 13 14 1 1 2 1

TOTAL GLOBAL 124 3 298 4 15 0 82 1 1 1 4 0 3 28 18 38 51 5 110



2.2.3. Cossos docents

1. Places proveïdes dels cossos docents universitaris

curs acadèmic 2009-2010
DEPARTAMENT CU TU CEU

Biologia 3

Biologia Fonamental i Ciències de la 
Salut

3 1

Química 2

Ciències Matemàtiques i Informàtica 2 2

Economia Aplicada 1 1

Psicologia 4 2

Infermeria i Fisioteràpia 1

Pedagogia Aplicada i Psicologia de 
l’Educació

1

Pedagogia i Didàctiques Específiques 1

Filosofia i Treball Social 1

Filologia Espanyola, Moderna i Llatina 2

Ciències Històriques i Teoria de les Arts 1

Dret Privat 2

Dret Públic 1



2. Preses de possessió

curs acadèmic 2009-2010
LLINATGES I NOM CATEGORIAÀREA DE CONEIXEMENT POSSESSIÓ

Carrasco Martorell, Lorenza TU Enginyeria Telemàtica 16-09-09

Mirasso Santos, Claudio Rubén CU Física de la Matèria Condensada 29-09-09

Forteza Coll, Rafael Ángel CU Química Analítica 29-09-09

Bastida Rodríguez, Patricia TU Filologia Anglesa 29-09-09

Juan Clar, Carlos Eduardo CU Genètica 29-09-09

Prieto Arranz, José Igor TU Filologia Anglesa 30-09-09

Barceló Mairata, Francisca María de 
LLuch

CU Bioquímica i Biologia Molecular 01-10-09

Luján López, José Luis CU Lògica i Filosofia de la Ciència 06-10-09

Montoya Jiménez, Pedro José CU Psicobiologia 09-11-09

Rodríguez Delgado, Montserrat TU Química Inorgànica 09-11-09

Todt, Jens Oliver TU Lògica i Filosofia de la Ciència 10-11-09

Oliver Rullán, Francisco Jorge TU Economia Aplicada 12-11-09

Pons Florit, David P. TU Economia Financera i Comptabilitat 12-11-09

Proenza Arenas, Julián TU
Arquitectura i Tecnologia de 
Computadors

12-11-09

March Isern, Juan Gabriel CU Química Analítica 24-11-09

Cardona Juanals, Gabriel TU
Ciències de la Computació i 
Intel·ligència Artificial

22-12-09

Femenias Nadal, Guillem CU Enginyeria Telemàtica 22-12-09

Martínez Nadal, Apol·lònia CU Dret Mercantil 22-12-09

Pons Biescas, Antoni CU Bioquímica i Biologia Molecular 22-12-09

Gallego Caminero, Gloria TU Infermeria 26-12-09

Sastre Moll, Jaume TU Història Medieval 26-12-09

Castro Ocón, José Aurelio CU Genètica 30-12-09

Simal Florindo, Susana CU Enginyeria Química 30-12-09

González Cid, Yolanda TU
Arquitectura i Tecnologia de 
Computadors

11-01-10

Mascaró Portells, Miguel TU
Ciències de la Computació i 
Intel·ligència Artificial

11-01-10

Riera Font, Antoni CU Economia Aplicada 12-01-10

Rosselló Llompart, Francesc Andreu CU
Ciències de la Computació i 
Intel·ligència Artificial

13-01-10

Munar Bernat, Pedro Antonio CU Dret Civil 14-01-10



Barceló Galindo, Francisco CU Psicobiologia 29-01-10

Bornas Agustí, Francesc Xavier CU
Personalitat, Avaluació i Tractaments 
Psicològics

03-02-10

Tauler Riera, Pedro José TU Bioquímica i Biologia Molecular 05-02-10

Palmer Pol, Alfonso Luis CU
Metodologia de les Ciències del 
Comportament

15-02-10

Reynés Florit, Arnau TU Música 22-02-10

Gomila Benejam, Antoni CU Psicologia Bàsica 24-02-10

Fernández Morales, Marta TU Filologia Anglesa 05-05-10

Andrés Benito, María del Pilar TU Psicobiologia 15-06-10

Romera Ciria, María Magdalena TU Llengua Espanyola 12-07-10

Morey Tous, Antònia TU Història i Institucions Econòmiques 23-07-10

Montaño Moreno, Juan José TU
Metodologia de les Ciències del 
Comportament

26-07-10

Valero Sierra, Oscar TU
Ciències de la Computació i 
Intel·ligència Artificial

26-07-10

Gotzens Busquets, Concepción CU Psicologia Evolutiva i de l’Educació 07-09-10

2. Integracions

De TEU a TU 11

De CEU a CU 0

TOTAL 11



2.2.4. Professorat contractat

PLACES DE PDI LABORAL CONVOCADES A CONCURS
DEPARTAMENT TU Ajudant Ajudant P.Contr.P.Col.labVisitant As. As. As. TOTAL TOTAL TOTAL

interins Dr. Dr. 6h. 4h. 3h. INTERINSCONTRACT GENERA
BIOLOGIA 1 5 6 0 12 12
C. HISTÒRIQUES I T. DE LES ARTS 2 3 2 0 7 7
C. MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA 2 2 1 1 0 6 6
DRET PRIVAT 1 1 0 2 2
DRET PÚBLIC 2 1 3 1 0 7 7
ECONOMIA DE L'EMPRESA 2 2 3 5 0 12 12
ECONOMIA APLICADA 3 1 2 11 0 17 17
FILOLOGIA CATALANA I L. G. 1 1 0 2 2
FILOLOGIA ESPANYOLA, MOD. I L. 1 1 1 2 2 7 0 14 14
FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL 1 1 5 1 0 8 8
FÍSICA 5 4 1 1 0 11 11
CIÈNCIES DE LA TERRA 2 1 2 0 5 5
PEDAG. I DID. ESPECIFIQUES 1 1 1 0 3 3
PEDAG. APLIC. I PSICOL. EDUCACIÓ 1 1 15 0 17 17
PSICOLOGIA 1 1 2 4 0 8 8
QUÍMICA 0 0 0
BIOLOGIA FONAMENTAL I C. S. 1 1 4 0 6 6
INFERMERIA I FISIOTERÀPIA 2 13 0 15 15
TOTAL 0 12 14 9 2 5 15 25 70 0 152 152

L'estadística del curs 2009-10 s'ha obert amb la convocatòria de places de 10.10.09 i s'ha tancat amb la convocatòria de 02.09.10



2.3. Personal d’Administració i Serveis (PAS)

1. Estadística i plantilla real a 31/12/2009

Personal d’Administració i Serveis funcionari. Cossos generals 
SUBGRUP COS/ESCALA Numeraris  Interins 

A1 Tècnics de gestió 12 1
A2 Gestió 17
C1 Administratius 87
C2 Auxiliars administratius 91 67

TOTAL 207 68
TOTAL PERSONAL FUNCIONARI COSSOS GENERALS UIB 275

Cossos Generals

A1. Tcnics de gesti—

A2. Gesti—

C1. Administratius

C2. Auxiliars
administratius

Personal d’Administració i Serveis funcionaris. Cossos específics
SUBGRUP COS/ESCALA Numeraris  Interins 

A1 Facultatius de biblioteca 4
A1 Tècnics superiors en TIC 11
A1 Tècnics superiors 25 3
A2 Ajudants de biblioteca 6
A2 Tècnics mitjans en TIC 10
A2 Tècnics mitjans 17 5
C1 Auxiliars de biblioteca 26 2
C1 Tècnics especialistes en TIC 12 15
C1 Tècnics especialistes 30 14
C2 Auxiliars de serveis bibliotecaris 6 15
C2 Auxiliars 57 23
E Ajudants de suport d’administració 1

TOTAL 204 78
TOTAL PERSONAL FUNCIONARI COSSOS ESPECÍFICS 282



Cossos espec’fics

A1. Tcnics superiors

A2. Tcnics mitjans

C1. Tcnics especialistes

C2. Auxiliars

E. Ajudants de suport
d'administraci—

Personal  d’Administració  i  Serveis.  Contracte  laboral  (indefinits,  interins  i 
personal contractat de durada determinada, capítol I)

COS/ESCALA GRUP INDEFINITS CONTRACTATS 
DURADA DET.

Tècnic superior I 1
Tècnic mitjà II
Tècnic especialista III 4
Oficials A IV.1 6 1
Oficials B IV.2
TOTAL 11 1
TOTAL PERSONAL LABORAL UIB 12

Personal Laboral

I. Tcnic superior
II. Tcnic mitjˆ
III. Tcnic especialista
IV.1. Oficials A
IV.2. Oficials B
V.2. Ajudant de suport

2. Actuacions realitzades durant el curs acadèmic 2009-2010



2.1. Borsa d’interins
• S’han actualitzat les borses d’interins d’acord amb els resultats dels diferents 

processos selectius de proves selectives lliures.

2.2. UIBdigital
• Accés mitjançant la UIBdigital per sol·licitar les noves targetes de proximitat per 

al control horari i de contacte (xip) per a l’accés a l’ordinador.
• Accés mitjançant la UIBdigital per sol·licitar els cursos de formació del Pla de 

formació de la UIB

2.3. Actuacions relatives al plans de Gerència 2009/2010
• Dotació i millora de places als serveis administratius més deficitaris:

— ACORD EXECUTIU 9230 del dia 5 de novembre de 2009 pel qual s’aprova 
l’estructura  del  catàleg  de  llocs  de  treball  del  personal  d’administració  i 
serveis de la Universitat de les Illes Balears per àrees de gestió.

— ACORD NORMATIU 9352 del dia 16 de març de 2010 pel qual s'aproven 
diverses modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari 
i laboral d’administració i serveis de la UIB.

— ACORD NORMATIU 9444 del dia 15 de juny de 2010 pel qual s'aproven 
diverses modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari 
i laboral d’administració i serveis de la UIB.

• Impulsar la carrera professional del PAS:
— Resolució  del  dia  5  de  novembre  de  2009  de  la  Universitat  de  les  Illes 

Balears per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés a l’escala de 
tècnics superiors en tecnologies de la informació i comunicacions, subgrup 
A1,  dels  cossos específics d’aquesta  universitat,  pel  torn restringit.  BOIB 
166 núm. 24963 (14-11-2009). Procediment resolt mitjançant Resolució de 
la Rectora del dia 14 de juliol de 2010 (BOIB núm.110, de 24-07-2010)

— Resolució  del  dia  5  de  novembre  de  2009  de  la  Universitat  de  les  Illes 
Balears per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés a l’escala de 
facultatius  de  biblioteca,  subgrup  A1,  dels  cossos  específics  d’aquesta 
universitat,  pel  torn  restringit.  BOIB  166  núm.  24962  (14-11-2009). 
Procediment resolt mitjançant Resolució de la Rectora del dia 19 de març de 
2010 (BOIB núm. 51, de 01-04-2010)

— Resolució  del  dia  5  de  novembre  de  2009  de  la  Universitat  de  les  Illes 
Balears per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés a l’escala de 
tècnics mitjans en tecnologies de la informació i comunicacions, subgrup A2, 
dels cossos específics d’aquesta universitat,  pel torn restringit.  BOIB 166, 
núm.  24961 (14-11-2009).  Procediment  resolt  mitjançant  Resolució  de  la 
Rectora del dia 14 de juliol de 2010 (BOIB núm. 110, de 24-07-2010)

— Resolució  del  dia  5  de  novembre  de  2009  de  la  Universitat  de  les  Illes 
Balears per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés a l’escala de 
tècnics mitjans, subgrup A2, dels cossos específics d’aquesta universitat, pel 
torn  restringit.  BOIB  166  núm.  24977  (14-11-2009).  Procediment  resolt 
mitjançant Resolució de la Rectora del dia 18 de maig de 2010 (BOIB núm. 
80, de 29-05-2010)

— Resolució de la Rectora del dia 7 de gener de 2010 per la qual es nomenen 
funcionaris  de carrera els  aspirants  aprovats  a  les  proves selectives per  a 



l’ingrés a l’escala de tècnics superiors, subgrup A1, dels cossos específics 
d’aquesta universitat, pel torn restringit (BOIB núm. 6, de 14-01-2010)

— Resolució de la Rectora del dia 7 de gener de 2010 per la qual es nomenen 
funcionaris  de carrera els  aspirants  aprovats  a  les  proves selectives per  a 
l’ingrés  a  l’escala  de  tècnics  mitjans,  subgrup A2,  dels  cossos  específics 
d’aquesta universitat, pel torn restringit (BOIB núm. 6, de 14-01-2010)

— Resolució de la Rectora del dia 8 de gener de 2010 per la qual es nomenen 
funcionaris  de carrera els  aspirants  aprovats  a  les  proves selectives per  a 
l’ingrés  a  l’escala  de  gestió,  subgrup  A2,  dels  cossos  generals  d’aquesta 
universitat, pel torn restringit (BOIB núm. 6, de 14-01-2010)

— Resolució de la Rectora del dia 4 de juny de 2010, per la qual es nomenen 
funcionaris  de carrera els  aspirants  aprovats  a  les  proves selectives per  a 
l’ingrés  a  l’escala  d’administratius,  subgrup  C1,  dels  cossos  generals 
d’aquesta universitat, pel torn restringit (BOIB núm. 89, de 12-06-2010)

— Resolució  del  Rectorat  del  dia  15  de  desembre  de  2009  per  la  qual  es 
convoca  un  procés  de  carrera  horitzontal  del  personal  d’administració  i 
serveis de la UIB basat en l’avaluació de l’acompliment. FOU 323, R-9298. 
Procediment resolt per Resolució de la Rectora del dia 18 de juny de 2010 
(FOU 333, de 25 de juny).

• Fomentar  la  integració  de  persones  amb  discapacitat  amb  un  grau  igual  o 
superior al 33 per cent.
— Resolució de la Rectora del dia 16 de febrer de 2010 per la qual es nomenen 

funcionaris de carrera els aspirants que han aprovat les proves selectives per 
a l’ingrés al grup d’agrupacions professionals, escala d’ajudants de suport 
d’administració  de  la  Universitat  de  les  Illes  Balears,  torn  lliure,  per  la 
reserva especial per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o amb sordesa 
prelocutiva profunda, severa o mitjana (BOIB núm. 33, de 27-02-2010)

2.4. Altres actuacions: concursos i comissions de serveis
• Resolució  del  Rectorat  del  dia  23  de  març  de  2010 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 328, R-9402.

• Resolucions del Rectorat per les quals es concedeixen diverses comissions de 
servei al personal funcionari d’aquesta universitat.

3. Nomenaments de personal funcionari 

3.1. Funcionaris de carrera que han promocionat
ESCALA COS SUBGRUP NRE. PLACES
Facultatius de biblioteca CE A1 0
Tècnics superiors en TIC CE A1 2
Tècnics mitjans en TIC CE A2 4
Tècnics superiors CE A1 1
Tècnics mitjans CE A2 3
Gestió CG A2 4
Administratius CG C1 10
Total 24

3.2. Funcionaris de carrera de nou ingrés



ESCALA COS SUBGRUP NRE. PLACES
Ajudants de suport d’administració CE E 1
Total 1

3.3. Comissions de serveis
ESCALA COS SUBGRUP NRE. PLACES
Auxiliars administratius CG C2 3
Tècnics mitjans CE A2 1
Tècnics mitjans en TIC CE A2 1
Auxiliars CE C2 1
Total 6

3.4. Lliure designació
ESCALA COS SUBGRUP NRE. PLACES
Auxiliar administrativa CG C2 1
Administrativa CG C1 1
Total 2

3.5. Nomenaments de funcionaris interins

3.5.1. Nomenaments per ocupar llocs de treball vacants mentre no es proveeixin 
reglamentàriament

ESCALA COS SUBGRUP NRE. PLACES
Auxiliars administratius CG C2 7
Tècnics mitjans CE A2 1
Tècnics especialistes en TIC CE C1 2
Auxiliars CE C2 1
Total 11

3.5.2. Nomenaments per substituir personal
ESCALA COS SUBGRUP NRE. PLACES
Auxiliars administratius CG C2 17
Tècnics mitjans CE A2 3
Tècnics especialistes CE C1 3
Auxiliars de serveis bibliotecaris CE C2 1
Auxiliars CE C2 5
Total 29

3.5.3. Nomenaments per  substituir la mitja jornada:
ESCALA COS SUBGRUP NRE. PLACES

3.5.4. Nomenaments per desenvolupar programes:
ESCALA COS SUBGRUP NRE. PLACES
Auxiliars administratius CG C2 3
Tècnic especialista CE C1 2
Tècnic especialista en TIC CE C1 1
Auxiliar de serveis bibliotecaris CE C2 1
Auxiliars CE C2 2
Total 9



3.5.5. Nomenaments per  subvenir necessitats urgents:
ESCALA COS SUBGRUP NRE. PLACES
Auxiliars administratius CG C2 8
Tècnic mitjà CE C1 1
Auxiliars CE C2 1
Total 10

3.6. Nomenaments de funcionaris promocionats mitjançant el  procés de carrera 
horitzontal

SERVEI O UNITAT 
ADMINISTRATIVA

NRE. PLACES

Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos 2
Servei d’Alumnes 2
Servei de Biblioteca i Documentació 4
Servei de Patrimoni, Contractació i 
Infraestructura i Unitat Tècnica

2

Edifici dels Serveis Cientificotècnics i 
instituts universitaris de recerca

1

Servei de Nòmines i Seguretat Social 2
Servei de Recursos Humans 1
Edifici Ramon Llull 1
Edificis Mateu Orfila i Rotger i 
Guillem Colom Casasnovas

1

Rectorat 6
Servei de Recursos Audiovisuals 1
Edifici Guillem Cifre de Colonya 1
Edifici de Sa Riera 1
Servei de Pressupost i Tresoreria 2
Edificis Anselm Turmeda, Beatriu de 
Pinós i Aulari

Deserta

ICE 1
Total nomenaments de funcionaris 
promocionats

28



3. Activitat acadèmica

3.1. Estudis i places

3.1.1. 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, Eivissa i Menorca)
Relacions Laborals (escola adscrita)
*Treball Social
*Turisme

Escola Universitària de Turisme (Palma)
Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa i Formentera (escola 

adscrita)
Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno a Palma i Maó (escola adscrita)

*Mestre, especialitat d’Educació Especial (Palma, Eivissa i Menorca)
*Mestre, especialitat d’Educació Física
*Mestre, especialitat d’Educació Infantil
*Mestre, especialitat d’Educació Musical
*Mestre, especialitat d’Educació Primària
*Mestre, especialitat de Llengua Estrangera 
*Mestre, especialitats: Educació Especial, Educació Física, Educació Infantil, Educació 
Musical,  Educació  Primària  i  Llengua  Estrangera  (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
*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)

*AQUESTS  ESTUDIS  ESTAN  EN  PROCÉS  D’EXTINCIÓ.  EL  PRIMER  CURS 
S’IMPARTEIX SENSE DOCÈNCIA.

3. Estudis de Grau

Administració d'Empreses 
Biologia 
Bioquímica 
Comunicació Audiovisual 
Dret 
Economia 
Educació Infantil 
Educació Primària 
Educació Social 
Enginyeria d'Edificació 
Estudis Anglesos 
Filosofia 
Física 
Fisioteràpia 
Geografia 
Història 
Història de l'Art 
Infermeria 
Llengua i Literatura Catalanes 
Llengua i Literatura Espanyoles 
Matemàtiques 
Pedagogia 
Periodisme 
Psicologia 
Química 
Treball Social 
Turisme 



3.1.2. Oferta d’estudis i de places 

ENSENYAMENTS:

ESTUDIS DE GRAU (*en tràmit de verificació)
 

OFERTA DE 
PLACES.

NOMBRE DE
SOL·LICITUDS

NOMBRE DE
SOL·LICITUDS

CONV. JUNY CONV. SETEMBRE

CURS 2009-2010 1a PREFERÈNCIA 1a PREFERÈNCIA

ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES (PALMA) 450 307 74

ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES (MENORCA) 30 16 2

ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES (EIVISSA) 30 30 2

ENGINYERIA D’EDIFICACIÓ 80 241 23

EDUCACIÓ INFANTIL (PALMA) 120 285 52

EDUCACIÓ INFANTIL (MENORCA) 35 65 4

EDUCACIÓ INFANTIL (EIVISSA) 35 113 9

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 300 459 75

EDUCACIÓ SOCIAL 60 76 19

EDUCACIÓ SOCIAL EN LÍNIA* 60 43 1

FISIOTERÀPIA 72 216 18

INFERMERIA (PALMA) 137 510 38

INFERMERIA (MENORCA) 16 37 2

INFERMERIA (EIVISSA) 20 80 0

PEDAGOGIA 75 25 39

PSICOLOGIA 110 233 38

TURISME 190 125 39

 
ENSENYAMENTS:

ESTUDIS DE PRIMER CICLE
 

OFERTA DE 
PLACES.

NOMBRE DE
SOL·LICITUDS

NOMBRE DE
SOL·LICITUDS

CONV. JUNY CONV. SETEMBRE

CURS 2009-2010 1a PREFERÈNCIA 1a PREFERÈNCIA

ET Industrial. esp. Electrònica Ind. 80 85 21

ET Informàtica de Gestió 105 48 13

ET Informàtica de Sistemes 105 54 11

ET Telemàtica 80 31 11



3.1.3. Notes de tall

 J J J J J J J
Grau en Administració d'Empreses 450
Grau en Administració d'Empreses (Menorca) 1,06 30
Grau en Administració d'Empreses (Eivissa) 5,25 30
Grau en enginyeria d'Edificació 5,74 6,38 6,65 1,636 5,72 5,8 80
Grau en Educació Infantil 5,74 7,38 6,9 1,6 5,64 120
Grau en Educació Infantil (Menorca) 5,41 7,38 6,25 1,637 35
Grau en Educació Infantil (Eivissa) 5,98 7,78 6,15 2,41 7,14 35
Grau en Educació Primària 5,54 5,7 6,75 1,58 5,72 300
Grau en  Educació Social 5,16 6,4 6,65 1,42 60
Grau en Educació Social en línia 5,3 7,1 2,3 60
Grau en Fisioteràpia 6,12 7,18 7,4 2,11 6,96  72
Grau en Infermeria 6,23 7,67 7,1 1,788 5,98 137
Grau en Infermeria (Menorca) 6 7,5 7,4 1,77 16
Grau en Infermeria (Eivissa) 5,98 8,22 6,95 2,61 20
Grau en Pedagogia 6,6 1,16 75
Grau en Psicologia 5,68 7 6,7 1,73 5,5 110
Grau en Turisme (Palma) 5,05 1,43 6,15 190
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 105

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 5 105
Enginyeria Tècnica Industrial. Especialitat en 
Electrònica Industrial 5,64 5,35 7,1 80
Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions. 
Especialitat Telemàtica 5 80

* Amb opció concordant.

Tots han entrat No hi ha sol·licituds

Grau en Biologia
Grau en Bioquímica

Grau en Dret
Grau en Dret (Menorca)
Grau en Dret (Eivissa)
Grau en Economia

Grau en Filosofia
Grau en Física
Grau en Geografia
Grau en Història

(*)La nota de tall és la que resulta després del procés 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.

Estudis sense limitació de places

Grau en Turisme (Felipe Moreno. Palma)
Grau en Turisme (Felipe Moreno. Maó)
ET Agrícola. Especialitat en Hortofructicultura i Jardineria

Grau en Comunicació Audiovisual (CES Alberta Giménez)

Grau en Educació Infantil (CES Alberta Giménez)
Grau en Educació Primària (CES Alberta Giménez)

Relacions Laborals

Grau en Turisme ( Consell Insular d'Eivissa i Formentera)

Grau en Història de l'Art
Grau en Llengua i Literatura Catalanes
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles
Grau en Matemàtiques
Grau en Periodisme (CES Alberta Giménez)
Grau en Química
Grau en Treball Social
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3.2. Estudis de postgrau

Amb  l’entrada  en  vigor  del  RD  1393/2007,  de  29  d'octubre,  pel  qual  s'estableix 
l'ordenació  dels  ensenyaments  universitaris  oficials,  tots  els  estudis  de  postgrau  de 
caràcter oficial implantats d’acord amb les directrius del RD 56/2005, tant de màster 
com de doctorat, els havia de verificar el Consell d’Universitats.

El curs 2008-2009 a la UIB hi havia 26 màsters implantats d’acord amb el RD 56/2005, 
que es varen presentar a la verificació abreujada per a l’adaptació al RD 1393/2007, i 
tots aconseguiren la verificació positiva. D’igual manera, la UIB va presentar 22 estudis 
de  doctorat  elaborats  d’acord  amb  el  RD  56/2005,  els  quals  varen  obtenir  tots  la 
verificació positiva d’acord amb el que establia el RD 1393/2007.

La UIB també ha presentat, durant el curs 2009-2010, vuit noves propostes d’estudis de 
màster i 4 propostes de doctorat elaborades d’acord amb els procediments de verificació 
i acreditació del RD 1393/2007, les quals han estat totes verificades positivament pel 
Consell d’Universitats.

Per  tot  això,  la  UIB  presentà  per  al  curs  2009-2010  una  oferta  de  31  màsters 
universitaris, dels quals 7 són interuniversitaris, i 26 estudis de doctorat, dels quals són 
interuniversitaris 8 i 11 tenen la Menció de Qualitat que atorga el Ministeri d’Educació.

En  total,  el  curs  2009-2010  s’han  matriculat  1.811  alumnes,  dels  quals  232  són 
estrangers,  en  estudis  de  postgrau  o  tercer  cicle.  598  dels  alumnes  matriculats 
corresponen als programes de doctorat regulats pel RD 778/1998, actualment ja derogat, 
encara que els alumnes poden continuar amb aquesta legislació fins a 2015.

Arts i Humanitats 
•
Màster Universitari en Cognició i Evolució Humana
Màster Universitari en Filosofia Contemporània
Màster Universitari en Llengua i Literatura Catalanes: Oralitat i Escriptura
Màster Universitari en Llengües i Literatures Modernes
Màster Universitari en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió

Doctorat de la UIB d'Història
Doctorat de la UIB d'Història de l'Art
Doctorat de la UIB de Cognició i Evolució Humana
Doctorat de la UIB de Filosofia
Doctorat de la UIB de Llengua i Literatura Catalanes
Doctorat de la UIB de Llengües i Literatura Modernes

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 en Microbiologia Avançada
Màster Universitari en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada

http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=10
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=62
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=58
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=5
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=4
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=6
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=63
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=113
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=95
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=79
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=11
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=144
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=143
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=68
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=112
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=94
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=66


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)

Doctorat de la UIB d'Ecologia Marina•
Doctorat de la UIB de Biologia de les Plantes
Doctorat de la UIB de Ciència i Tecnologia Química
Doctorat de la UIB de Física
Doctorat de la UIB de Microbiologia Ambiental i Biotecnologia
Doctorat de la UIB de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada
Doctorat de la UIB de Química Teòrica i Modelització Computacional

Ciències de la Salut 

Màster Universitari en Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular
Màster Universitari en Ciències Socials Aplicades a l’Atenció Sociosanitària
Màster Universitari en Neurociències
Màster Universitari en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments

Doctorat de la UIB de Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular
Doctorat de la UIB de Ciències Biosociosanitàries
Doctorat de la UIB de Neurociències
Doctorat de la UIB de Nutrició Humana
Doctorat de la UIB de Tecnologia i Qualitat dels Aliments

Ciències Socials i Jurídiques 

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 Comptabilitat
Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme
Màster Universitari en Formació del Professorat
Màster Universitari en Gestió, Organització i Economia de l'Empresa [Master's in 
Management, Organization and Business Economics (MMOBE)]
Màster Universitari en Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere
Màster Universitari en Pràctica Jurídica
Màster Universitari en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

Doctorat de la UIB d'Economia d'Empresa i Organització
Doctorat de la UIB d'Economia del Turisme i Medi Ambient
Doctorat de la UIB d'Educació Inclusiva
Doctorat de la UIB de Geografia
Doctorat de la UIB de Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

Enginyeria i Arquitectura 

Màster Universitari en Enginyeria Electrònica
Màster Universitari en Matemàtiques
Màster Universitari en Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC)

http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=3
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=83
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=61
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=76
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=115
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=106
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=155
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=111
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=65
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=55
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=114
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=110
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=110
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=107
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=56
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=57
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=105
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=12
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=104
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=154
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=71
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=93
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=117
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=92
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=70
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=91
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=90
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=89
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=80
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=73
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=101
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=8
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=9
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=149
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=145
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=84
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=59
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=161


Doctorat de la UIB d'Enginyeria Electrònica
Doctorat de la UIB d'Informàtica
Doctorat de la UIB de Matemàtiques

A més, s’ha obert la V convocatòria de propostes d’estudis de màster i doctorat per al 
curs 2010-2011, a la qual s’han presentat 4 propostes de màster i 1 de doctorat que 
s’han tramès al Consell d’Universitats. De les 4 propostes de màster, 1 ha aconseguit la 
verificació positiva i 2 ja compten amb l’informe positiu de l’ANECA. L’altra proposta 
que resta encara per verificar es troba en procés de tràmit, igual que el programa de 
doctorat.

Màster Universitari en Ciències Mèdiques i de la Salut
Màster Universitari en Intervenció Socioeducativa sobre Menors i Família
Màster Universitari en Primera Infància: Perspectives i Línies d’Intervenció
Màster Universitari en Tecnologies de la Informació
Doctorat de la UIB d'Educació: Primera Infància i Família

En el si de les iniciatives per impulsar l’establiment de convenis de dobles titulacions de 
màster  i  doctorat  amb  altres  institucions  d’educació  superior  a  l’estranger,  s’han 
elaborat models de conveni que han estat aprovats pel Consell de Govern de la UIB, 
s’han  aprovat  i  signat  2  convenis  de  doble  titulació  amb  institucions  estrangeres  i 
actualment està en tràmit l’elaboració d’un altre conveni de doble titulació.

D’altra banda, s’ha gestionat, entre altres: la segona convocatòria de Beques Santander-
Iberoamèrica,  finançades  pel  Banc  Santander  i  la  UIB,  Beques  Fórmula  Santander 
també finançades pel Banc Santander, ajuts de matrícula a títols propis de postgrau i de 
màsters oficials per a titulats universitaris en situació legal de desocupació en aplicació 
del Conveni instrumental de subvenció entre la Conselleria d’Educació i Cultura i la 
Universitat de les Illes Balears per al desenvolupament del Programa de formació de 
persones titulades universitàries en situació legal de desocupació (programa finançat pel 
Ministeri d’Educació), signat el 14 de desembre de 2009, ajuts amb el finançament del 
Ministeri d’Educació per cursar doctorats de qualitat i ajuts de mobilitat de professors i 
alumnes  en  màsters  universitaris  i  ajuts  de  mobilitat  de  professors  i  alumnes  en 
doctorats amb menció de qualitat i per a menció europea al títol de doctor.

L’oferta de títols oficials de postgrau de la UIB es completa amb la de títols propis de 
postgrau, que amb un total de 107 titulacions ofertes el curs 2009-2010, ha assolit una 
matrícula de 3.070 alumnes, dels quals 180 són estrangers.

Enllaç pàgina web:
http://cep.uib.es/

http://cep.uib.es/
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=86
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=158
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=5&estudi=157


3.3. Proves d'accés a la Universitat

3.3.1. Alumnes lliures i oficials

Resultats de la fase general
Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes

Arts Plàstiques, Imatge i Disseny 269 119 150 269 119 150 254 108 146
Arts Escèniques, Música i Dansa 26 15 11 25 14 11 23 13 10
Ciències i Tecnologia 1223 631 592 1216 627 589 1141 594 547
Humanitats i Ciències Socials 1589 1059 530 1583 1056 527 1431 952 479

TOTALS 3107 1824 1283 3093 1816 1277 2849 1667 1182

Fase específica
Total Homes Dones

Matriculats d'1 matèria 405 149 256
Matriculats de 2 matèries 2065 800 1265
Matriculats de 3 matèries 512 268 244
Matriculats de 4 matèries 9 5 4

Resultats de la fase general
Total Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes

Arts Plàstiques, Imatge i Disseny 75 32 43 75 32 43 66 28 38
Arts Escèniques, Música i Dansa 9 3 6 9 3 6 7 3 4
Ciències i Tecnologia 261 125 136 261 124 137 193 95 98
Humanitats i Ciències Socials 520 312 208 513 305 208 383 214 169

TOTALS 865 472 393 858 464 394 649 340 309

Fase específica
Total Dones Homes

Matriculats d'1 matèria 199 107 92
Matriculats de 2 matèries 527 294 233
Matriculats de 3 matèries 69 34 35
Matriculats de 4 matèries 2 1 1

Convocatòria de setembre de 2010

Aptes

Matriculats

Convocatòria de juny de 2010
Matriculats Presentats

Matriculats Presentats Aptes

Matriculats



3.3.2. Proves d'accés per a majors de 25 anys

convocatòria de 2009

Opció Total Dones Total Dones Total Dones Total Dones
Cientificotecnològica 55 18 14 3 25 9 16 6
Ciències de la salut 154 91 40 22 79 47 35 22
Humanitats 168 113 82 53 51 34 35 26
Ciències socials i jurídique 581 289 264 127 182 89 135 73

Totals 958 511 400 205 337 179 221 127

No presentatsMatriculats opció Aprovats Suspesos



3.4. Activitats a les seus universitàries

3.4.1. Seu universitària d’Eivissa i Formentera

El curs acadèmic 2009-2010 va ser inaugurat el dia 8 d’octubre de 2009 a la mateixa 
seu universitària. 

La doctora Misericòrdia Ramon, catedràtica de Genètica de la UIB,  va llegir la lliçó 
inaugural  del  doctor  Eduard  Petitpierre,  catedràtic  de  Genètica  de  la  UIB,  titulada 
«Darwinisme i Genètica: un segle de sinergies i algun fals desencontre».

Els estudis oficials que s'han impartit a la Seu universitària durant el curs són els 
següents:
— Segon i tercer de Ciències Empresarials, amb 81 alumnes matriculats.
— Administració i Direcció d’Empreses (ADE), amb 10 alumnes.
— Segon i tercer de Mestre, Educació Infantil, amb 61 alumnes.
— Segon i tercer d'Infermeria, amb 34 alumnes matriculats.
— Segon, tercer, quart i cinquè de Dret, amb 26 alumnes matriculats.
— Segon i tercer del títol propi de Graduat en Seguretat i Ciències Policials, amb 21 

alumnes matriculats.
— Segon i tercer d’Educació Social en Línia, amb 8 alumnes matriculats.
— Grau d’Administració d’Empreses, amb 21 alumnes matriculats.
— Grau de Dret, amb 20 alumnes matriculats.
— Grau d’Educació Infantil, amb 36 alumnes matriculats.
— Grau d’Infermeria, amb 20 alumnes matriculats.
Això fa un total de 435 alumnes matriculats, dels quals 97 han estat de nou ingrés.

Pel que fa als alumnes que s’han graduat durant aquest curs, són:
Ciències Empresarials 7
Infermeria 5
Magisteri: Educ. Especial 8
Magisteri: Educ. Infantil 12
Títol propi de Graduat en Ciències Policials 1
Administració  i  Direcció  d’Empreses  (s. 
cicle)

1

TOTAL 34

Els professors associats per estudis de la Seu universitària han estat:
Per a Ciències Empresarials i GADE 7
Per a Infermeria 12
Per a Magisteri 13
Per a Dret 6
Per  a  as.  de  lliure  configuració  i 
optatives

3

TOTAL 41

Professorat de Palma:
Per a Ciències Empresarials i GADE 16
Per a Infermeria 18
Per a Magisteri 9



Per a Dret 24
Per  a  as.  de  lliure  configuració  i 
optatives

10

TOTAL 77

Pel que fa a altres activitats acadèmiques de la UIB dutes a terme a la Seu, cal 
destacar:
41 matriculats a la Universitat Oberta per a Majors
50 matriculats a les Jornades de Fiscalitat organitzades per l’Escola d’Empresarials
70 matriculats (oficial + lliure) als cursos de Reciclatge de Català
Mòduls del curs d’Expert Universitari en Educació per a la Salut en la Infància i 
l’Adolescència:

— 10 matriculats a Primers Auxilis
— 12 matriculats a Trastorns de la Conducta
— 15 matriculats a Alimentació i Salut

62 participants a les diferents Olimpíades: de Física, Història de l’Art, Llengua i Cultura 
Clàssica, Alemany, Biologia, Química i Geografia
1 matriculat al curs d’Expert Universitari en Plans d’Igualtat i Conciliació
14 matriculats als cursos de Trajectòries Empresarials
480 assistents a les Jornades de Portes Obertes
3 matriculats al Club d’Inversió
11 matriculats al curs Parlant d’Educació: Cap a una escola competent
3 matriculats al curs de Visions Plurals
9 matriculats al curs Literatura i Viatge
11 Matriculats al curs de Lectoescriptura
12 matriculats al curs d’Anglès per a Preuniversitaris
35 inscrits a les Jornades UIB-Secundària
3 matriculats al curs d’Expert Universitari en Gestió d’Empreses
35 matriculats al curs de la FUEIB Eines per a Emprenedors
90 matriculats a la XI Universitat d’Estiu d’Eivissa i Formentera (fins al dia 23/07)
Xerrada solidària per Haití, organitzada per la Facultat d’Economia i Empresa
Jornades Tributàries
Xerrades sobre els estudis a les seus: «Els dimarts a la Seu»

A l’apartat  d’activitats  culturals  complementàries  d’entitats  externes  a  la  UIB, 
destacam, entre d’altres, la col·laboració en les següents:
— Govern Balear (EBAP, Conselleria d’Educació)
— Consell Insular d’Eivissa
— Consell Insular de Formentera
— Ajuntament d’Eivissa
— Associació Balear de Tècnics en Energia
— Sa Nostra
— CAM
— Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
— Jornades de Política Lingüística



3.4.2. Seu universitària de Menorca

El curs acadèmic 2009-2010 va ser inaugurat el dia 1 d'octubre de 2009 a la mateixa seu 
universitària.

El doctor José Castro va llegir la lliçó inaugural del doctor Eduard Petitpierre, catedràtic 
de Genètica de la UIB, titulada «Darwinisme i Genètica: un segle de sinergies i algun 
fals desencontre».

Els estudis oficials que s'han impartit a la Seu universitària durant el curs són els 
següents:
— Segon i tercer de Ciències Empresarials, amb 57 alumnes matriculats.
— Administració i Direcció d’Empreses (ADE), amb 5 alumnes.
— Segon i tercer de Mestre, Educació Infantil, amb 52 alumnes.
— Segon i tercer d'Infermeria, amb 28 alumnes matriculats.
— Segon, tercer, quart i cinquè de Dret, amb 24 alumnes matriculats.
— Segon i tercer del títol propi de Graduat en Seguretat i Ciències Policials, amb 15 

alumnes matriculats.
— Segon i tercer d’Educació Social en Línia, amb 8 alumnes matriculats.
— Grau d’Administració d’Empreses, amb 25 alumnes matriculats
— Grau de Dret, amb 11 alumnes matriculats.
— Grau d’Educació Infantil, amb 31 alumnes matriculats
— Grau d’Infermeria, amb 17 alumnes matriculats.
Això fa un total de 273 alumnes matriculats, dels quals 90 han estat de nou ingrés.

Pel que fa als alumnes que s’han graduat durant aquest curs, són:
Ciències Empresarials 5
Infermeria 4
Magisteri: Educ. Especial 3
Magisteri: Educ. Infantil 10
Títol propi de Graduat en Ciències Policials 1
Administració i Direcció d’Empreses (s. cicle) 1

TOTAL 24

El professors associats per estudis de la Seu universitària han estat:
Per a Ciències Empresarials i GADE 11
Per a Infermeria 12
Per a Magisteri 13
Per a Dret 6
Per a as. de lliure configuració i optatives 3

TOTAL 45

Professorat de Palma:
Per a Ciències Empresarials i GADE 16
Per a Infermeria 18
Per a Magisteri 9
Per a Dret 24
Per a as. de lliure configuració i optatives 10

TOTAL 77



Pel que fa a altres activitats dutes a terme a la Seu, cal destacar:
— Universitat Oberta per a Majors a Alaior, amb 66 matriculats. 
— Cursos de Reciclatge de Català (oficial + lliure), amb 118 matriculats.
— Màster en Direcció de Empreses, amb 37 matriculats.
— Postgrau de Plans d'Igualtat i Conciliació, amb 4 matriculats.
— Postgrau de Gestió d'Empreses d'Economia Social, amb 4 matriculats.
— Postgrau de Dret Urbanístic i Ordenació del Territori, amb 6 matriculats. 
— Jornades de Fiscalitat, organitzades per l’Escola d’Empresarials, amb 64 assistents.
— Jornades solidàries amb Haití (Facultats de Dret i d’Economia i Empresa), amb 9 

assistents. 
— Jornades Vine a la Universitat, participació de 500 estudiants.
— Curs d’Anglès per a preuniversitaris, amb 17 matriculats.
— Olimpíades:  de  Química,  Física,  Biologia,  Alemany,  Economia,  Llengües 

Clàssiques, Matemàtica i Geografia.
— Curs d’Expert en Educació per a la Salut en la Infància i l’Adolescència.
— Curs de Trastorns de la Conducta en la Infància i l’Adolescència.
— Curs de cura integral del pacient ostomitzat.
— Curs de cooperació de l’OCDS.
— Curs d'habilitats i eines de gestió per a emprenedors. 
— I Jornades de Biblioteques Escolars de les Illes Balears.
— III Jornada Secundària-Universitat: la transició a la Universitat. Accés i admissió: 

els nous plantejaments.
— Sessió informativa sobre l’accés i admissió a la Universitat, adreçada a pares i mares 

d’alumnes de batxillerat.
— Sessions informatives «Els dimarts a la Seu»: Dret, Infermeria, Educació Infantil, 

Educació Social en línia i Administració d’Empreses.

A l’apartat d’activitats acadèmiques i culturals complementàries, destacam, entre 
d’altres, la col·laboració en les següents:
— Cursos i jornades del Consell Insular de Menorca, Ajuntament d’Alaior i Govern 

Balear.
— Cursos del Fons Menorquí de Cooperació.
— Exàmens de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP).
— Exàmens IB-Salut.
— Col·laboració Universitat Oberta de Catalunya.
— Col·laboració amb la Universitat de Boston.



4. Activitats de recerca

Entre les tasques desenvolupades pel Vicerectorat d’Investigació, 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 cent noranta-tres projectes:

PROJECTES SOL·LICITATS 2009
Projectes del Pla nacional R+D+I 53

Projectes FIS i altres 28

Projectes de la Unió Europea 27

Accions especials del Pla nacional R+D+I 22

Accions especials del Govern de les Illes Balears 85

— Les activitats de recerca també es varen incentivar mitjançant els diferents punts 
inclosos al Programa de foment de la recerca, que aquest any ha destacat per la concessió 
de: 

AJUDES A PERSONAL INVESTIGADOR 2009

Assistència a congressos i seminaris 713

Estades breus a l’estranger 54

Estades breus de professors invitats 24

Ajuts per a l’organització de congressos 20

— Durant l’any 2009 es varen continuar els programes de mobilitat d’investigadors, de la 
manera següent:

RECURSOS HUMANS EN 
RECERCA, R + D Incorporació Actius
Programa Ramón y Cajal 3 8

Programa Juan de la Cierva 0 9

Programa José Castillejo 4 4
Incorporació de tècnics, cofinançament 
MEC

2 5

Incorporació de tècnics, cofinançament 
CAIB

10 10



— 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 
durant el curs acadèmic 2009-2010 va tenir més de 65.500 consultes.

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

Nre. 
proj. 

concedits
€ 

concedits

Nre. 
proj. 
vius

Projectes del Pla nacional R+D+I 38 3.247.880 90

Projectes FIS i altres 10 924.929 24

Projectes de la Unió Europea 4 669.133 17

Accions especials del Pla nacional R+D+I 8 373.300 8

Accions especials del Govern de les Illes Balears 43 364.463 84

Total 103 5.579.705

— 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 2009
Llibres 108

Capítols 282

Revistes nacionals 165

Revistes internacionals 667

Tesis doctorals 38

Patents sol·licitades 6



5. Activitats de projecció cultural

5.1. Coral Universitat de les Illes Balears i corals filials

—Coral Universitat de les Illes Balears
Ha ofert 11 concerts a la Corunya, Mallorca i Menorca i dos assaigs oberts al públic en 
general  al  campus  universitari.  Cal  destacar  la  interpretació  de  dues  obres 
simfonicocorals d’una complexitat musical important, A Sea Symphony de V. Williams,  
juntament amb el Coro y Orquesta Sinfónica de Galicia, i el War Requiem de B. Britten, 
amb l’Orquestra Simfònica de Balears (OSB), dins les seves temporades de concerts. 
Des de fa un parell d’anys per Nadal col·labora amb diversos hospitals de l’illa oferint 
concerts  als  malalts  ingressats,  i  ha  participat  en  actes  de  celebració  com  el  125è 
aniversari de la benedicció de l’església de la Soledat a Palma, i en l’acte de graduació a 
la Seu universitària de Menorca.

—Orfeó Universitat de les Illes Balears
Ha ofert 9 concerts a Berlín i Mallorca, entre els quals cal destacar la gira que va fer a 
Berlín convidat pel Karl Foster Chor i la interpretació del War Requiem, juntament amb 
la  Coral  Universitat  de  les  Illes  Balears.  Aquest  curs  2009-2010  celebrà  el  quinzè 
aniversari.

—Cor de Mestres Cantaires
Ha ofert 7 concerts a Mallorca i un assaig obert al públic en general, cal destacar l’acte 
de  celebració  del  seu  desè  aniversari,  en  què  va  estar  acompanyat  per  la  Coral 
Universitat  de les Illes Balears i al qual varen ser convidats els exdirectors que han 
passat al  llarg d’aquests  anys, com també la participació en una marató de corals  a 
benefici d’Haití i en el V Festival Coral de Primavera.

—Cor de la Universitat Oberta per a Majors
Ha ofert 5 concerts a Mallorca i un assaig obert al públic en general, cal destacar la 
participació  en el  I  Certamen Nacional  de  Corals  de  Programes Universitaris  per  a 
Majors organitzat per la Universitat d’Alacant. Ha organitzat, com en cada edició, el V 
Festival Coral de Primavera i una marató de corals a benefici d’Haití.

—Cor de Pares i Mares
Ha ofert concerts a Mallorca, entre els quals destaca el de celebració del 25è aniversari 
de les Corals Infantils de Joventuts Musicals de Palma a final de curs.

—Coral Juvenil de Joventuts Musicals de Palma
Ha ofert concerts a Mallorca. Aquest curs ha tornat a ser un cor mixt de veus femenines 
i veus masculines que ha tingut molt bona acollida, destaca la seva participació en la IV 
Trobada de Cors Juvenils al Teatre Principal, i ha acompanyat les Corals Infantils de 
Joventuts Musicals de Palma en el seu 25è aniversari.

—Corals Infantils de Joventuts Musicals de Palma
Han ofert concerts a Mallorca, entre els quals cal destacar l’actuació de la Coral Infantil 
Onzetretze,  juntament  amb  la  Coral  i  l’Orfeó  Universitat  de  les  Illes  Balears, 
acompanyats per l’OSB, en el  War Requiem de B. Britten; i la celebració del seu 25è 
aniversari  amb  un  concert  molt  emotiu,  en  què  també  tingueren  veu  alguns  dels 



exdirectors de les corals, i en què es pogué veure l’evolució de cada coral infantil per 
separat.

A més, totes les corals conjuntament han participat en els actes següents:
— Missa en la festivitat del Beat Ramon Llull.
— Tradicional concert de Nadal de la UIB celebrat a l’Auditòrium.
— Inauguració de curs de la UIB.
— Acte d’investidura de la senyora Nancy E. Bockstael com a doctora honoris causa de 

la UIB.
— Cerimònia de graduació de la UIB.



5.2. UIMIR

Aquest  any  2009  la  XIV  edició  de  la  UIMIR,  coordinada  acadèmicament  per  la 
Universitat de Barcelona, ha realitzat deu cursos al llarg de la setmana del 14 al 18 de 
setembre, al Claustre del Carme a Maó, a l’IES M. Àngels Cardona de Ciutadella i a 
l’antiga seu del Consell Insular de Menorca, ara IME.

L’objectiu de la UIMIR és intentar oferir cursos multidisciplinaris per a tot tipus de 
persones,  per la qual cosa enguany cal destacar un significatiu augment del nombre 
d’alumnes inscrits (33%), el balanç global dels cursos ha estat molt satisfactori.

Dades generals del 100% de l’alumnat matriculat

CURSOS I PARTICIPACIÓ
Cursos concertats 11
Cursos realitzats 10
Total d’alumnes matriculats 175
Mitjana d’alumnes per curs 18

Perfil de l’alumnat per sexe

Sexe Nombre
Home 58
Dona 117

Perfil de l’alumnat per mitjana d’edat

Edat Totals
Mitjana d’edat 37
Mitjana de dones 37
Mitjana d’homes 38

Ocupació principal Percentatge de la UIMIR
Estudiant                                                              53 30,28%
Treballador/a i estudiant                                     19 10,85%
Treballador/a                                                       81 46,28%
Altres situacions                                                  22 12,57%

Estudis de l’alumnat

Estudis Nre. Percentatge de la UIMIR
Administració i Direcció d’Empreses 2 1,14%
Arquitectura superior i tècnica 6 3,42%
Antropologia 3 1,71%
Belles Arts 9 5,14%
Biologia 4 2,28%
Bioquímica 0 0,00%
Comunicació (Publicitat i Periodisme) 9 5,14%
Dret 9 5,14%
Economia 2 1,14%



Empresarials 6 3,42%
Educació Social i Treball Social 12 6,85%
Enginyeria superior i tècnica 4 2,28%
Farmàcia 1 0,57%
Filologies 5 2,85%
Filosofia 3 1,71%
Geografia 2 1,14%
Graduat Social 3 1,71%
Història i Història de l’Art 4 2,28%
Humanitats 1 0,57%
Infermeria 10 5,71%
Informàtica 0 0,00%
Mestre i Educació Especial 5 2,85%
Medicina 3 1,71%
Pedagogia 5 2,85%
Psicologia 10 5,71%
Química 1 0,57%
Sociologia i Estadística 2 1,14%
Altres estudis 22 12,57%
NHS/NC 38 21,71%

Nivell d’estudis Nre. Percentatge de la UIMIR
2n cicle universitari 69 39,42%
1r cicle universitari 43 24,57%
Doctorat 2 1,14%
Batxillerat 7 4,00%
Postgrau o màster 10 5,71%
Formació professional 17 9,71%
Altres estudis 7 4,00%

Motiu principal de matriculació al curs Nre. Percentatge de la UIMIR
Interès personal 107 61,14%
Interès professional 66 37,71%
Interès acadèmic 61 34,85%

Ja  havíeu  participat  en  algun  curs  de  la 
UIMIR

Nre. Percentatge de la UIMIR

Sí 85 48,57%
No 90 51,42%

Tenen previst sol·licitar:

Crèdits de lliure elecció Nre. Percentatge de la UIMIR
Sí 70 40,00%
No 105 60,00%



Crèdits  de  formació  permanent  de 
professorat

Nre. Percentatge de la UIMIR

Sí 14 8,00%
No 161 92,00%

Distribució de l’alumnat per cursos:

Cursos de matí
Nre. Percentatge 

de la UIMIR Cursos de capvespre
Nre. Percentatge 

de la UIMIR
Cuina  de  la  mar:  mariscs, 
algues i peixos

11 6,28% El cavall a Menorca 10 5,71%

Paganisme,  judaisme  i 
cristianisme: fonts textuals i 
arqueològiques

10 5,71% L’empresa  familiar  en 
un  entorn  econòmic 
incert

8 4,57%

Per què apreciam l’art? 20 11,42% Emocions i salut 25 14,28%
La responsabilitat social, un 
model de gestió sostenible

34 19,42% Música  i  sentit:  cinc 
itineraris  per  l’hàbitat 
sonor

17 9,71%

Les drogues al segle XXI 20 11,42% Taller de xocolata 20 11,42%
TOTALS 95 54,28% TOTALS 80 45,71%

Evolució de la matrícula durant els darrers anys

Any 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Matrícules 272 230 257 238 242 187 165 192 131 175
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Alumnes

2000 2002 2004 2006 2008

Anys

Centre d’estudis d’on provenen o on han estudiat el 100 per cent dels estudiants:

Centre Nre.
Universitat de Barcelona (IJLV) 39
Universitat de València (IJLV) 10
Universitat de les Illes Balears (IJLV) 24
Universitat Politècnica de València (IJLV) 5
Universitat Autònoma de Barcelona (IJLV) 5
Universitat de Girona (IJLV) 0
Universitat Politècnica de Catalunya 1
Universitat de Lleida (IJLV) 1



Universitat Jaume I (IJLV) 3
Universitat Pompeu i Fabra (IJLV) 1
Universitat Oberta de Catalunya (IJLV) 2
Universitat Ramon Llull (IJLV) 0
Universitat d’Alacant (IJLV) 3
Universitat de Vic (IJLV) 3
Universitat Rovira i Virgili (IJLV) 2
Universitat Internacional de Catalunya (IJLV) 1
Universitat Miguel Hernández (IJLV) 1
Universitats espanyoles 21
Altres universitats 6
No té estudis universitaris 47



5.3. Universitat Oberta per a Majors

UOM a Mallorca
—Diplomes de la UOM (campus universitari): de l’1 d’octubre de 2009 a l’1 de juliol de 
2010.

• Diploma Sènior  consta de tres cursos, primer i segon, de 160 hores, i tercer, de 
180 hores, amb un total de 500 hores lectives. Total d’alumnat del Diploma Sènior: 
242 alumnes; 167 dones (69%) i 75 homes (31%).

• Diploma Sènior Superior: enguany només s’ha fet el cinquè curs, ja que enguany 
és el darrer curs del Diploma Sènior Superior. El curs consta de 160 hores. Cinquè 
curs: 59 alumnes; 46 dones i 13 homes

• Diplomes d’especialització de la UOM: són diplomes de 100 hores de durada, de 
temàtiques diverses.

—Diploma d’Especialització en Literatura Contemporània: 56 alumnes; 40 dones i 16 
homes.
—Diploma d’Especialització en Evolució de la Vida a l’Univers: 100 alumnes; 66 
dones i 44 homes.

— III Universitat Internacional d’Estiu per a Majors
Es va dur a terme del 6 al 12 de setembre de 2010 al campus universitari i a Eivissa.
El nombre d’alumnes participants a la III Universitat Internacional d’Estiu per a Persones 
Grans  fou  de  74, entre  51  i  89  anys.  La  procedència  dels  alumnes  fou  molt  variada: 
Universitat  de  Sheffield  (Anglaterra),  Universitat  de  Strathclyde  -  Glasgow  (Escòcia), 
Universitat  de  Dortmund  (Alemanya),  Universitat  de  Sevilla  (Espanya),  Universitat  de 
Màlaga (Espanya), Universitat Carlos III - Colmenarejo - Madrid (Espanya), Universitat 
d’Alcalá  de  Henares  -  Madrid  (Espanya),  Universitat  Autònoma de  Madrid  (Espanya), 
Universitat  Complutense  de  Madrid  (Espanya),  Universitat  Autònoma  de  Barcelona 
(Espanya),  Universitat  de  Barcelona  (Espanya),  Universitat  d’Alacant  (Espanya), 
Universitat  de  València  (Espanya),  Universitat  de  Vigo (Espanya),  Universitat  del  País 
Basc  (Espanya),  Universitat  de  La  Rioja  (Espanya),  Universitat  de  les  Illes  Balears 
(Espanya) i Seu universitària d’Eivissa de la Universitat de les Illes Balears (Espanya).

—Cicle de conferències Europa al teu Abast. La UOM i el CBE et parlen de la Unió  
Europea. Menorca 2010: del 14 d’abril al 6 de maig de 2010
Aquest cicle consta d’un total de 6 conferències realitzades entre Alaior, Ciutadella i Maó.
El nombre d’assistents a les conferències ha estat de 130 persones.

— La UOM als Pobles de Mallorca: del 26 d’abril a l’11 de juny de 2010
X edició de La UOM als Pobles de Mallorca.
És un cicle de 6 conferències que es realitzen en diferents pobles de Mallorca, aquest curs 
acadèmic s’han dut a terme 19 programes en 18 municipis: Alcúdia (48 assistents), Andratx 
(36 assistents), Binissalem (26 assistents), Calvià (22 assistents), Capdepera (28 assistents), 
Felanitx  (100  assistents),  Inca  (75  assistents),  Lloret  de  Vistalegre  (52  assistents), 
Llucmajor  (28  assistents),  Marratxí  (28  assistents),  Muro  (67  assistents),  Pollença  (20 
assistents),  Porreres  (46  assistents),  Sa  Pobla  (46  assistents),  Santa  Margalida  (23 



assistents), Santa Maria (33 assistents), Sineu (40 assistents), Son Servera (Cala Millor) (20 
assistents) i Son Servera (52 assistents).

UOM a Menorca
—Diploma Sènior a Menorca: Alaior, Maó i Ciutadella: del 24 de novembre de 2009 al 18 
de març de 2010.
XI edició de La UOM a Menorca. És un títol propi de la UIB de 50 hores de durada en cada 
una d’aquestes localitats.
Hi han participat un total de 169 alumnes, dels quals 34 hi han assistit a Maó, 66 a Alaior i 
69 a Ciutadella.
El 22,1% d’assistents han estat homes i el 77,9% dones.

UOM a Eivissa i Formentera
— Diploma Sènior a Eivissa: del 12 de novembre de 2009 al 3 de juny de 2010.
XI edició de La UOM a Eivissa. És un títol propi de la UIB de 50 hores de durada que es 
duu a terme a la Seu universitària d’Eivissa.
Hi ha assistit 41 alumnes, 33 dones (80,5%) i 8 homes (19,5%)

— La UOM als Pobles d’Eivissa: del 14 d’abril al 7 de maig de 2010.
III edició de La UOM als Pobles d’Eivissa, amb la participació de quatre pobles i un total 
de 89 alumnes.
Els pobles participants han estat:Sant Antoni de Portmany, Santa Eulària des Riu, Sant 
Josep de sa Talaia i Sant Joan de Labritja.

— La UOM a Formentera: del 21 de maig al 19 de novembre de 2010.
II  edició  de  La  UOM a  Formentera,  amb una  assistència  màxima  de  18  alumnes  per 
conferència. 
A data d’avui s’han realitzat tres conferències i en manquen encara tres més per finalitzar el 
programa.



6. Activitats institucionals

Obertura de l’any acadèmic 2009-2010 el  dia 24 de setembre de 2009 amb la  lliçó 
inaugural  a  càrrec  del  doctor  Eduard  Petitpierre  Vall,  amb  el  títol  «Darwinisme  i 
Genètica. Un segle de sinergies i algun fals desencontre».
Lliçó inaugural de l’any acadèmic 2009-2010 de la Seu de la Universitat a Menorca a 
càrrec del doctor Eduard Petitpierre Vall, amb el títol «Darwinisme i genètica. Un segle 
de sinergies i algun fals desencontre», el dia 1 d’octubre de 2009.
Lliçó inaugural de l’any acadèmic 2009-2010 de la Seu de la Universitat a Eivissa i 
Formentera  a  càrrec del  doctor  Eduard Petitpierre  Vall,  amb el  títol  «Darwinisme i 
Genètica. Un segle de sinergies i algun fals desencontre», el dia 8 d’octubre de 2009.

Celebració de la diada del beat Ramon Llull el dia 27 de novembre de 2009 amb les 
activitats següents:
—Missa  concelebrada  presidida  per  Mons.  Jesús  Murgui,  bisbe  de  Mallorca,  a  la 
basílica de Sant Francesc, amb la participació del cor de la Universitat Oberta per a 
Majors de la UIB.
—Presentació del llibre de Mn. Teodor Suau i Puig Ramon Llull, miracle i misteri i la 
conferència:  De  Ramon  Llull  a  Francesc  Prats,  l’evolució  del  conflicte  amb  el  
judaisme, a càrrec de la senyora Rosa Planas.

Acte  de  lliurament  dels  títols  propis  de  grau,  postgrau  i  CAP de  la  UIB,  de  l’any 
acadèmic 2008-2009, el dia 23 de novembre de 2009.

Acte  d’investidura  de  la  senyora  Nancy E.  Bockstael  com a  doctora  honoris  causa 
d’aquesta universitat, el dia 6 de maig de 2010.

Segon acte de lliurament dels títols propis de grau, postgrau i CAP de la UIB, de l’any 
acadèmic 2008-2009, el dia 18 de maig de 2010.

Celebració de la cerimònia de graduació del curs 2009-2010 a Palma, el dia 21 de juliol 
de 2010. Enguany, en aquesta cerimònia, a més de lliurar un diploma als nous graduats, 
se n’ha lliurat un als que han cursat els títols oficials de màster, als que han obtingut els 
premis extraordinaris de les darreres promocions, i als nous doctors de l’any 2009.
Celebració de la cerimònia de graduació del curs 2009-2010 a Menorca i lliurament dels 
títols propis de grau, postgrau i CAP de la UIB, de l’any acadèmic 2008-2009, el dia 23 
de juliol de 2010.
Celebració de la cerimònia de graduació del curs 2009-2010 a Eivissa i lliurament dels 
títols propis de grau, postgrau i CAP de la UIB, de l’any acadèmic 2008-2009, el dia 26 
de juliol de 2010.

Establiment i enfortiment de relacions amb les institucions de les Illes.

Nova etapa de la revista Enllaç, amb la publicació de nous números.



7. Activitats a l’àmbit internacional i de 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 2009-2010 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 noves 
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 i la participació en xarxes i consorcis per tal 
de seguir augmentant la presència internacional de la UIB.

1. Mobilitat  d’estudiants,  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 2009-2010, s’han signat 
a  la  UIB un total  de  208 acords  bilaterals  ERASMUS,  que han  generat  una  oferta 
potencial a l’alumnat de 1.186 places per realitzar estudis en l’àmbit europeu. L’acció 
ERASMUS per a estudis està finançada per la Comissió Europea, l’OAPEE, la UIB, i el 
Ministeri d’Educació, entre d’altres. 

Durant el curs 2009-2010, 144 alumnes de la UIB, amb un total de 960 mesos d’estada, 
han realitzat un intercanvi en aquest programa. Les titulacions en les quals hi ha hagut 
més  mobilitat  han  estat,  per  nombre  de  mobilitats:  Administració  i  Direcció 
d’Empreses, Turisme, Filologia Anglesa, Psicologia i Mestre, Llengua Estrangera. Els 
països de destinació més freqüentats pels estudiants de la UIB són en primer i segon lloc 
Itàlia i Alemanya, però han variat el tercer, quart i cinquè lloc, enfront de les xifres del 
curs  passat:  són  Regne  Unit,  França  i  Suècia  els  que  ocupen  aquestes  posicions 
respectivament.  A més,  per  primera  vegada  hi  ha  hagut  desplaçaments  a  Turquia  i 
Eslovènia. Pel que fa als alumnes provinents d’altres universitats que ha acollit la UIB 
en  aquest  programa,  la  UIB  ha  rebut  144  estudiants  europeus,  majoritàriament  als 
estudis d’Administració i Direcció d’Empreses, Filologia Hispànica i Turisme. També 
es pot observar que s’ha rebut el doble de dones que d’homes aquest curs. Quant als 
països  d’origen  dels  alumnes  rebuts,  s’observa  que  els  estudiants  provenen 
principalment d’Alemanya, d’Itàlia, de Polònia i de França.

En l’acció ERASMUS-Pràctiques, que se va posar en marxa el curs 2007-2008 i que és 
gestionada per  la  CAEB en consorci  amb la  UIB i  el  DOIP,  entre  d’altres,  hi  han 
participat 5 alumnes de la UIB, i 3 alumnes d’altres universitats europees han fet una 
estada a la UIB. 

D’altra banda, durant el curs 2009-2010 la UIB ha participat per segon any consecutiu 
com a membre soci en el programa de mobilitat ERASMUS Mundus i la seva acció 
Finestra  de  Cooperació  Exterior,  el  programa  Averrois.  Cal  recordar  que  la  Xarxa 
Averrois és un consorci format per 9 universitats de països del Magrib (Marroc, Tunísia 
i Algèria) i 11 universitats europees (de França, de Bèlgica, d’Itàlia i d’Espanya), que 
gaudeixen  del  finançament  de  la  Comissió  Europea  per  dur  a  terme  un  programa 
d’intercanvi  d’estudiants,  personal docent  i  investigador  i  personal  d’administració i 
serveis.  La UIB ha rebut durant aquest curs 16 estudiants,  3 membres del PAS i  1 
membre  del  PDI  del  Magrib.  Al  mateix  temps,  la  UIB ha  enviat  6  alumnes cap  a 
aquestes universitats magribines. 



Els estudiants de la UIB tenen també l’oportunitat d’anar a estudiar a universitats que 
són fora de l’àmbit del programa ERASMUS. Els convenis d’intercanvi d’estudiants 
provinents dels acords bilaterals de col·laboració entre universitats i també la pertinença 
a  xarxes  universitàries  com  CINDA  i  ISEP  permeten  enviar  i  rebre  estudiants 
d’Amèrica Llatina, els Estats Units, Canadà i Europa. Durant aquest curs, 20 estudiants 
de la UIB han fet un intercanvi a l’estranger a través d’aquestes convocatòries, mentre 
que la UIB ha rebut un total de 40 estudiants. 

Els  estudiants  de  la  UIB que  participen  en  algun  d’aquests  programes  disposen  de 
beques i ajuts complementaris convocats, conjuntament amb la UIB, per institucions i 
empreses;  entre  d’altres,  la  Fundació  Bancaja,  la  Direcció  General  d’Universitat  i 
Modernització Educativa del Govern balear, el Banc de Santander i l’Ajuntament de 
Palma. 

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 1 alumne 
visitant i n’ha rebut 6; ha rebut 54 alumnes en el programa per a l’alumnat d’universitats 
de la Federació Russa; 8 en el programa amb el College of the Holly Cross (EUA); 35 
en el programa amb les universitats de Loyola i d’Arcadia (EUA); i 33 en el programa 
per a l’alumnat del Council on International Educational Exchange - CIEE (EUA). 

A banda de  la  mobilitat  internacional,  el  Vicerectorat  de  Relacions  Internacionals  i 
Mobilitat  Universitària  gestiona  i  promou el  programa de  mobilitat  SICUE i  el  seu 
programa de beques Sèneca, com també el programa DRAC. El programa SICUE de 
mobilitat  entre  universitats  de  l’Estat  espanyol  té  una  acceptació  creixent  entre  els 
alumnes de la UIB. El curs 2009-2010 98 alumnes de la UIB s’han acollit a aquest 
programa, i s’han rebut 32 alumnes procedents d’altres universitats de l’Estat. Per la 
seva part, el programa DRAC, que promou la mobilitat entre les universitats de la Xarxa 
Vives, ha permès fer estades de caire divers a 22 estudiants i 11 membres del PDI.

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 permetessin conèixer altres experiències. Així, durant el 
curs  2009-2010,  4  professors  i  2  membres  del  PAS han  gaudit  d’un  ajut  per  a  un 
desplaçament  de  l’acció  ERAMUS  per  a  Formació,  i  29  professors,  per  a  l’acció 
ERASMUS per a Docència.

També s’han promogut les visites de professors i personal d’administració a universitats 
fora de l’àmbit europeu, tant amb el programa propi d’ajuts per a activitats relacionades 
amb convenis, al qual s’han acollit 8 professors de la UIB i a través del qual s’han rebut 
9 professors d’altres universitats, com amb la convocatòria pròpia de mobilitat per a 
formació  del  PAS  de  la  UIB  en  universitats  que  no  pertanyin  a  l’espai  europeu 
d’educació superior, al qual s’han acollit 2 PAS de la UIB, i mitjançant el qual se n’ha 
rebut 1.  

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 2009-2010 s’han firmat  16 
nous acords marc, 9 amb universitats iberoamericanes, 4 amb universitats europees, 2 
amb universitats d’Amèrica del Nord i 1 amb una universitat xinesa. Cal destacar que 
alguns  d’aquests  acords  tenen  com  a  objectiu,  a  més  de  l’intercanvi  d’estudiants, 
l’establiment de titulacions conjuntes o dobles entre les universitats firmants.

En l’àmbit de la cooperació interuniversitària, els programes de l’Agència Espanyola de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) tenen una llarga tradició 
entre  el  professorat  de  la  UIB.  En  la  convocatòria  de  2009  a  la  UIB li  han  estat 
concedits 6 projectes del PCI-Iberoamèrica i 2 del PCI-Mediterrani.

A més, la UIB ha acollit les VII Jornades Averrois, amb la participació de més de 40 
membres  de  les  universitats  i  membres  associats,  principalment  de  la  conca 
mediterrània. Per altra banda, la UIB ha rebut la visita 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, el 
programa  Estudia  Assignatures  en  Anglès  ha  ofert  49  assignatures  aquest  curs. 
D’aquestes,  34 formaven part  dels  estudis  de Filologia Anglesa i  s’han ofert  com a 
matèries  de  lliure  configuració  a  la  resta  d’alumnat  de  la  UIB;  i  15  s’han  ofert 
específicament en el marc d’aquest programa. Aquestes assignatures resulten atractives 
tant per als alumnes de la UIB com per als estudiants que es reben en programes de 
mobilitat. Un total de 338 alumnes s’han matriculat en alguna d’aquestes assignatures. 
A  més,  el  Vicerectorat  de  Relacions  Internacionals  i  Mobilitat  Universitària  ha 
organitzat  també  diversos  cursos  de  llengües  estrangeres  per  al  professorat  i  per  a 
l’alumnat; i la International Summer School 2010: Studies on the Mediterranean World. 
La UIB ha signat durant el curs 2009-2010 amb la Universitat de Perpinyà Via Domícia 
i la Universitat Russa de l’Amistat dels Pobles convenis per a l’establiment de dobles 
titulacions de màsters oficials. 

En el marc de la Convocatòria d’ajuts per a projectes d’internacionalització de facultats 
i escoles per a l’any 2009-2010, el Vicerectorat de Relacions Internacionals i Mobilitat 
Universitària ha finançat iniciatives de: la Facultat d’Economia i Empresa per oferir un 
itinerari  d’assignatures en anglès en els  nous graus  d’Economia i  d’Administració i 
Direcció d’Empreses, destinant una partida pressupostària a la formació lingüística en 
anglès  dels  professors  i  alumnes  implicats  en  aquesta  iniciativa  –al  voltant  de  35 
matriculats  en  aquestes  assignatures;  la  Facultat  de  Psicologia,  per  a  un  cicle  de 
seminaris  en anglès en el  marc de l’assignatura Estrès i  Personalitat;  la  Facultat  de 
Ciències,  per  participar  en  una  proposta  de  màster  ERASMUS  Mundus;  l’Escola 
Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia, per desenvolupar un projecte de cooperació 
amb la Universitat Nacional de La Plata, Argentina; entre d’altres accions i iniciatives. 



4. Estadístiques dels programes de mobilitat

1. ALUMNAT

I. Evolució del nombre d’alumnes en programes de mobilitat en el període 2006-
2010

Alumnat participant en el conjunt de programes de mobilitat

0

50

100

150

200

250

300

350

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Curs

Nombre d'alumnes

Enviam

Rebem 

 

Alumnat participant en els programes ERASMUS-Estudis i ERASMUS-
Prˆctiques*
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   * L’acció ERASMUS-Pràctiques s’inicia el curs 2007-2008.

Enviam Rebem Total
2006-
2007 225 197 422
2007-
2008 236 192 428
2008-
2009 295 230 525
2009-
2010 292 262 554

Enviam Rebem Total
2006-
2007 124 137 261
2007-
2008 134 128 262
2008-
2009 144 143 287
2009-
2010 149 147 296

Enviam Rebem Total

2006-2007 64 20 84

2007-2008 54 21 75

2008-2009 95 32 127

2009-2010 98 32 130



Alumnat participant en el programa SICUE
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II. Mobilitat de l’alumnat durant el curs 2009-2010 

1. Programes ERASMUS-Estudis i ERASMUS-Pràctiques

1.1. Alumnat que envia la UIB 

Països  de  destinació  dels  estudiants 
de la UIB.  

País Homes Dones Total
Alemanya 5 23 24
Àustria 3 5 8
Bèlgica 4  4
Eslovàquia  2 2
Finlàndia  2 2
França 1 11 12
Grècia 1  1
Holanda 3 6 9
Irlanda 2 4 6
Itàlia 9 29 38
Malta  1 1
Polònia 3 1 4
Portugal  3 3
Regne Unit 5 13 18
Suècia 4 8 12
Turquia 1  1
TOTAL 41 108 149

1.2. Alumnat que rep la UIB 

Països d’origen dels alumnes rebuts. 

País Homes Dones Total
Alemanya 11 28 39
Àustria 3 2 5
Bèlgica  2 2
Bulgària 2 5 7
Dinamarca  2 2
Eslovàquia 1 3 4
Eslovènia  2 2
Finlàndia 1  1
França 1 9 10
Holanda 1 4 5
Itàlia 14 24 38
Lituània 1  1
Polònia 6 10 16
Portugal 1  1
Regne Unit 2 4 6
Romania  3 3
Suècia 2 3 5
TOTAL 46 101 147



1.3. Distribució dels estudiants enviats i rebuts per centre

2. Programa SICUE-Sèneca

2.1. Alumnat que envia la UIB

Distribució dels alumnes per universitat de destinació.

Enviam Rebem
Centre Homes Dones Total Homes Dones Total
Facultat d’Educació 1 26 27  10 10
Facultat de Psicologia 3 10 13 1 2 3
Facultat de Dret 1 6 7 4 8 12
Facultat de Filosofia i Lletres 9 23 32 12 32 44
Facultat d’Economia i Empresa 12 15 27 13 16 29
Facultat de Ciències  5 5 4 5 9
Escola Universitària de Turisme 7 9 16 8 18 26
Escola Universitària d’Infermeria i 
Fisioteràpia

1 1 2  5 5

Escola Politècnica Superior 4 2 6 3 2 5
Escola  Universitària  de  Turisme 
Felipe Moreno     1 1

Escola  de  Turisme  del  Consell 
Insular d’Eivissa     1 1

Escola  Universitària  de  Treball 
Social  3 3   

Escola  d’Hoteleria  de  les  Illes 
Balears  (Direcció  Hotelera 
Internacional)

2 9 11 1 1 2

TOTAL 40 109 149 46 101 147



Universitat Total
Catalunya
Universitat Autònoma de Barcelona 5
Universitat de Barcelona 23
Universitat de Girona 2
Universitat Rovira i Virgili 2
UPC. Escola Politècnica Superior de Castelldefels 2
UPC. Facultat d’Informàtica de Barcelona 1
País Basc 
EHU. Escola Universitària de Magisteri de Bilbao 1
EHU. Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de Sant Sebastià (Guipúscoa) 2
Illes Canàries
Universitat de La Laguna 2
Madrid
Universitat Autònoma de Madrid 6
Universitat Complutense de Madrid 4
Universitat d’Alcalá de Henares 1
Andalusia
Universitat de Cadis 3
Universitat de Granada 13
Universitat de Sevilla 5
Universitat de Màlaga 1
Astúries
Universitat d’Oviedo 2
Galícia
Universitat de Vigo 3
Castella i Lleó
Universitat de Burgos 1
Universitat de Salamanca 15
Comunitat Valenciana
Universitat de València (Estudi General) 3
TOTAL 98

2.2. Alumnat que rep la UIB 

Distribució dels alumnes per universitat d’origen.

Universitat Total
Astúries
Universitat d’Oviedo 1
Catalunya
Universitat Autònoma de Barcelona 3
Universitat de Barcelona 6
Universitat de Girona 1
Galícia
Universitat de la Corunya 2
Universitat de Vigo 1
Comunitat Valenciana
Universitat de València (Estudi General) 1
Universitat Jaume I 2
Universitat d’Alacant 1
Andalusia 
Universitat de Sevilla 2
Universitat de Granada 2



País Basc
EHU. Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació de Sant Sebastià 2
Navarra
Universitat Pública de Navarra 2
Madrid
Universitat Autònoma de Madrid 1
Castella-la Manxa
Universitat de Castella-la Manxa 2
Castella-Lleó 
Universitat de Lleó 1
Universitat de Salamanca 2
TOTAL 32

2.3. Distribució dels estudiants enviats i rebuts per centre i beques Sèneca obtingudes

Rebem Enviam

Centre Homes Dones Total
Total 
amb 

Sèneca
Homes Dones Total

Total 
amb 

Sèneca
Facultat d’Educació 2 3 5 — 3 14 17 3
Facultat de Psicologia  3 3 — 5 9 14 10
Facultat de Dret 1 1 2 — 4 6 10 7
Facultat de Filosofia i Lletres 3 6 9 6 8 11 19 7
Facultat  de  Ciències 
Econòmiques i Empresarials   — — 2 3 5 4

Facultat de Ciències 2 3 5 1 5 13 18 10
Escola Universitària de Turisme  1 1 — — — — —
Escola Universitària d’Infermeria 
i Fisioteràpia  1 1 1 2 8 10 5

Escola Politècnica Superior 3 3 6 1 3 2 5 3
TOTAL 11 21 32 9 32 66 98 49

3. Programa DRAC 

Distribució d’ajuts DRAC concedits en cada una de les accions. 

Acció Homes Dones Total
DRAC-Estiu 7 11 18
DRAC-Hivern — 1 1
DRAC - Formació Avançada — 3 3
TOTAL 7 15 22

4. Altres programes d’intercanvi 

4.1. Alumnat que envia la UIB

Distribució dels alumnes per universitat de destinació i programa. 

País i universitat Programa Total
Itàlia:
— Università degli Studi di Macerata

— Alumnat visitant 1

Argentina:
— Universidad Nacional de La Plata
— Universidad Nacional de Quilmes

— Convenis bilaterals
— CINDA 5



Canadà:
— Centennial College

— Convenis bilaterals 2

Brasil: 
— Centro Universitário Feevale

— Convenis bilaterals 1

EUA:
— Western Washington University
— San Diego State University

— ISEP 2

Marroc: 
— Université Cadi Ayyad de Marràqueix
— Université Mohamed V Agdal de Rabat

— Averrois 4

Mèxic:
— Universidad de Guanajuato
— Instituto Tecnológico de Monterrey 
— Universidad Autónoma de Baja California 
— Universidad de Colima 

— Convenis bilaterals
7

Tunísia:
— Université de Sfax 
— Université du 7 de Novembre à Carthage 

— Averrois 2

Xile: 
— Universidad Diego Portales

— Convenis bilaterals 3

Total 27

4.2. Alumnat que rep la UIB

Distribució dels alumnes per universitat d’origen i programa. 

País i universitat Programa Total
Alemanya: 
— Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt Am Main
— Academy for Management Assistants. Lippstadt
— International Business School. Lippstadt

— Convenis bilaterals 
— Alumnat visitant 

3

Argentina:
— Universidad Blas Pascal
— Universidad Nacional de Quilmes

— Alumnat visitant 
— CINDA 
— ISEP 

4

Brasil:
— Centro Universitário Feevale
— Universidade de São Paulo
— Pontificia Universidade Católica do Paraná 

— Convenis bilaterals
— CINDA

11

Colòmbia:
— Universidad Distrital Francisco J. de Caldas
— Universidad de Los Andes

— Alumnat visitant 
— CINDA 

4

Equador:
— Universidad Estatal de Bolívar

— Convenis bilaterals 1

Espanya:
— Universitat Autònoma de Barcelona — Alumnat visitant 

1

EUA: 
— University of Wisconsin-Stout — Convenis bilaterals 2
Federació Russa:
— Universitat Estatal de Gestió
— Universitat Russa de l’Amistat dels Pobles

— Convenis bilaterals 7

Lituània:
— Vilnius University — Alumnat visitant 

1

Marroc:
— Université Abdelmalek Essaâdi
— Université Sidi M Ben Abdellah Fes
— Université Mohammed V Souissi de Rabat
— Université Mohamed V Agdal de Rabat

— Averrois 14



Algèria:
— Université Mentouri de Constantina

— Averrois 1

Tunísia:
— Université de Sousse

— Averrois 1

Mèxic:
—   Instituto Tecnológico de Monterrey
— Universidad Autónoma de Baja California
— Universidad de Guanajuato 
— Universidad TecMilenio 
— Universidad Autónoma Metropolitana 

— Convenis bilaterals
— CINDA
— ISEP

15

Brasil: 
— Universidade de São Paulo 

— CINDA 4

Xile:
— Universidad de Talca
— Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

— CINDA 2

República Txeca: 
— Universitas Carolina

— Alumnat visitant 1

Total 72

2.  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. 

País de destinació Programa Enviat Rebut Total
Alemanya ERASMUS-Docència 8 — 8

Argentina
Ajuts  relacionats  amb  convenis 
(PDI)

1 — 1

Àustria ERASMUS-Docència 1 — 1

Brasil
Ajuts  relacionats  amb  convenis 
(PDI)

1 — 1

Cuba
Ajuts  relacionats  amb  convenis 
(PDI)

— 2 2

Dinamarca ERASMUS-Docència 1 — 1

Equador
Ajuts  relacionats  amb  convenis 
(PDI)

1 — 1

Eslovàquia ERASMUS-Docència 1 — 1
Estats Units Convocatòria Vicerectorat (PAS) 1 — 1

França

ERASMUS-Docència
ERASMUS-Formació (PDI)
Ajuts  relacionats  amb  convenis 
(PDI)

4
1

1
6

Irlanda ERASMUS-Formació (PDI) 1 — 1

Itàlia
ERASMUS-Docència
ERASMUS-Formació (PAS)

7
1

— 8

Marroc
Averrois (PDI i PAS)
Ajuts  relacionats  amb  convenis 
(PDI)

1 4 5

Mèxic
Ajuts  relacionats  amb  convenis 
(PDI)

1 2 3

Níger
Ajuts  relacionats  amb  convenis 
(PDI)

— 1 1

Polònia ERASMUS-Docència 4 — 4
Portugal ERASMUS-Docència 1 — 1

Regne Unit
ERASMUS-Docència
ERASMUS-Formació

1
2

— 3



Suècia ERASMUS-Formació (PAS) 1 — 1

Suïssa
Ajuts  relacionats  amb  convenis 
(PDI)

1 — 1

Uruguai
Ajuts  relacionats  amb  convenis 
(PDI)

1 — 1

Veneçuela
Ajuts  relacionats  amb  convenis 
(PDI)

— 1 1

Xina
Ajuts  relacionats  amb  convenis 
(PDI)

1 — 1

Espanya Programa DRAC (PDI) 11 — 11
TOTAL 54 11 65

3. PROGRAMES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL 

Programes amb l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament (AECID)

Programa AECID Departament Tipus de projecte Universitats contrapart

PCI-Iberoamèrica Ciències  Matemàtiques  i 
Informàtica

Projecte  conjunt  de 
recerca A/023109/09

Universitat  de  l’Havana 
(Cuba)

PCI-Iberoamèrica Dret Públic Projecte  conjunt  de 
recerca A/023522/09

Universitat  Nacional  de  La 
Plata (Argentina); Universitat 
de Tarapacá (Xile)

PCI-Iberoamèrica Pedagogia Aplicada i Psicologia 
de l'Educació

Projecte  conjunt  de 
recerca A/024420/09

Universitat  de  Tarapacá 
(Xile);  Univ.  Catòlica 
Boliviana de La Paz (Bolívia)

PCI-Iberoamèrica Ciències de la Terra Acció  preparatòria 
C/023396/09

Universitat  de  Cuenca 
(Equador);  Universitat 
Nacional del Sud (Argentina)

PCI-Iberoamèrica Pedagogia Aplicada i Psicologia 
de l'Educació

Acció  integrada 
D/023508/09

Universitat  Nacional  de  la 
Patagònia  Austral 
(Argentina)

PCI-Iberoamèrica Ciències  Matemàtiques  i 
Informàtica

Acció  integrada 
D/027824/09

Universitat  Nacional  de  La 
Plata (Argentina)

PCI-Mediterrani Física Projecte  conjunt  de 
recerca A/023305/09

Universitat  Jordana  de 
Ciència  i  Tecnologia 
(Jordània)

PCI-Mediterrani Ciències  Matemàtiques  i 
Informàtia

Projecte  conjunt  de 
recerca A/023356/09

Universitat  de  Bugia 
(Algèria)

Beques MAEC-AECID

El 2009-2010 s’han atorgat cinc beques: dues per a recerca predoctoral i tres 
renovacions: dues per a màster i una per a doctorat.



8. Activitats economicoadministratives

8.1. Aspectes de caràcter general 

1. S’ha resolt amb el nomenament de 4 funcionaris la convocatòria de promoció interna 
a l’escala de gestió, subgrup A2, dels cossos generals.

2. S’ha resolt amb el nomenament d’11 funcionaris la convocatòria de promoció interna 
a l’escala administrativa, subgrup C1, dels cossos generals.

3. S’ha resolt amb el nomenament de 4 funcionaris la convocatòria de promoció interna 
a l’escala de tècnics mitjans en tecnologies de la informació i comunicacions, subgrup 
A2, dels cossos específics de la Universitat.

4.  S’ha  resolt  amb  el  nomenament  de  3  funcionaris  les  convocatòria  de  promoció 
interna  a  l’escala  de  tècnics  mitjans,  subgrup  A2,  dels  cossos  específics  de  la 
Universitat.

5. S’ha resolt amb el nomenament d’1 funcionari la convocatòria de promoció interna a 
l’escala  de  tècnics  superiors  mitjans,  subgrup  A1,  dels  cossos  específics  de  la 
Universitat.

6. S’ha resolt amb el nomenament de 2 funcionaris la convocatòria de promoció interna 
a l’escala de tècnics superiors en tecnologies de la informació i comunicacions, subgrup 
A1, dels cossos específics de la Universitat.

7. S’han resolt les proves selectives per a l’ingrés d’un funcionari al grup d’agrupacions 
professionals, escala d’ajudants de suport d’administració de la Universitat de les Illes 
Balears, torn lliure, per la reserva especial per a persones amb discapacitat intel·lectual 
i/o amb sordesa prelocutiva profunda, severa o mitjana.

8. S’ha dut a terme la primera convocatòria de promoció interna horitzontal de personal 
d’administració i  serveis de la UIB basada en l’avaluació de l’acompliment, i  s’han 
adjudicat 28 promocions.

9. S’ha continuat fent cursos del Pla de formació, atenent especialment les necessitats de 
formació en avaluació per competències, espai europeu d’educació superior, idiomes, 
gestió de qualitat...

10. El pressupost de la UIB per a 2010 arriba a la xifra de 95.319.345,11 euros, amb 
reducció de les transferències rebudes, que s’ha reflectit en una reducció important en el 
capítol de despeses corrents (capítol 2).

11. L’aprovació del Reial decret llei 8/2010 i de la Llei 6/2010, pels quals s’adopten 
mesures urgents per a la reducció del dèficit  públic i  que han suposat una reducció 
global en el  conjunt de les retribucions del personal del sector públic en un 5%, ha 
tingut repercussió en les retribucions del personal de la Universitat i en la transferència 
que rebem del Govern de les Illes Balears.

12. S’ha continuat amb l’adequació de les aules a l’espai europeu d’educació superior 
(EEES), amb la substitució de mobiliari fix per mòbil i la dotació de videoprojectors.



13. S’ha acabat la rehabilitació, modernització i adequació als requeriments de seguretat 
dels laboratoris antics de Química, Física, Biologia, Fisiologia Vegetal i Radioisòtops.

14.  S’ha  licitat  i  contractat  les  obres  d’ampliació  del  Centre  de  Tecnologies  de  la 
Informació.

15. Aquest curs el Govern de les Illes Balears ha compromès una cessió de crèdit a la 
UIB destinada a la construcció i l’equipament de l’edifici Interdepartamental II, destinat 
als estudis de Ciències de la Salut (Infermeria, Fisioteràpia i Psicologia).

16. En l’àmbit de les infraestructures destinades específicament a la recerca, el Govern 
de les Illes Balears ha iniciat la construcció dels edificis de recerca del ParcBIT; una 
part d’aquesta construcció es destinarà a investigadors de la UIB.

17. La UIB ha obtingut del programa operatiu 2007-2013 del fons FEDER finançament 
per un import d’1.712.835 euros, destinats a inversions en infraestructura científica, per 
a l’adquisició d’equips d’import unitari superior a 60.000 euros.

18. S’ha posat en marxa el concurs per a la millora de la xarxa de comunicacions de la 
Universitat amb la contractació del subministrament d’una nova plataforma tecnològica.

19. La Universitat aquest any 2010 per primera vegada ha utilitzat el procediment de 
subhasta  electrònica  per  a  la  contractació  del  subministrament  de  l’electricitat  i  ha 
aconseguit una reducció en la despesa de l’energia elèctrica de 178.000 euros.

20. En general s’han continuat dedicant recursos a impulsar tot  el  que representa el 
procés  d’adaptació  de  l’EEES:  formació  del  professorat,  promoció  de  la  mobilitat 
nacional  i  internacional  d’alumnat,  professorat  i  PAS.  També  en  aquesta  línia  s’ha 
continuat amb els Projectes d’innovació pedagògica.

21. S’ha continuat amb el Programa de beques de postgrau, dotat amb 100.000 euros, 
destinat a crear els incentius necessaris per atreure alumnes de postgrau cap a la UIB.

22. S’ha dut a terme una convocatòria de beques, amb una dotació de 30.000 euros, per 
a alumnes de grau i de primer i segon cicle amb necessitats econòmiques.

23.  S’ha continuat amb la definició de processos de gestió acadèmica i  de recursos 
humans  i  econòmics  encaminats  a  facilitar  l’accés  electrònic  dels  nostres  usuaris 
(interns i externs) a l’administració de la UIB.

24. S’ha continuat amb l’acord amb Universia per a la impartició de cursos de formació 
continuada a través del seu portal i del projecte todos.es.

25.  La  Universitat  de  les  Illes  Balears  ha  estat  seleccionada per  a  l'obtenció  de  la 
qualificació  de  Campus  d'Excel·lència  Internacional,  d'un  total  de  48  projectes 
presentats, amb el projecte de Campus Internacional de Sostenibilitat Turística i Recerca 
Avançada.

http://cei-uib.es/
http://cei-uib.es/


8.3. Inspecció de qualitat de concessionaris

La  inspecció  de  qualitat  i  concessionaris  té  com a  funció  principal  el  control  dels 
distints  concessionaris  i  empreses  contractades  per  la  UIB,  recollir  queixes, 
suggeriments i felicitacions, i introduir modificacions en els serveis perquè satisfacin la 
comunitat universitària

Els  serveis  que  se  supervisen  són:  cafeteries,  menjadors  i  màquines  expenedores, 
jardineria, seguretat i vigilància, reprografia, llibreria, neteja i bus circular. 

Cal destacar que aquest curs hi ha hagut canvi d’empresa concessionària en la cafeteria 
de l’edifici Anselm Turmeda.

Es  duen  a  terme  auditories  dels  serveis,  que  serveixen  per  anar  solucionant  els 
problemes que es detecten. Es contrasten les queixes rebudes des de diferents fonts amb 
els gestors dels serveis, per veure de resoldre-les i donar una explicació a les persones 
que les han fet arribar.

Es redacten els plecs tècnics i els criteris de valoració en els concursos, es fa així mateix 
l’abocament de dades i els informes tècnics per a les respectives meses de contractació. 
Durant aquest curs s’han elaborat dos plecs i informes tècnics de cafeteries i màquines 
expenedores i un del manteniment de les zones enjardinades de la UIB. 

Quant  a  les  bústies  de  suggeriments,  tant  les  físiques  localitzades  en  cada  un  dels 
edificis, com la ubicada a la web de la UIB, han sofert un progressiu descens en la 
utilització, motivat, entre d’altres, perquè als serveis que estan més en contacte amb el 
públic (cafeteries i menjadors, copisteries) ja hi ha bústies pròpies, i les reclamacions 
són solucionades moltes vegades directament. A més, el fet d’haver-hi una bústia de 
comentaris i suggeriments a la pàgina principal de la web de la UIB, gestionada pel 
Servei d’Informació, i el sistema de comunicació Fil Directe amb la Rectora, fa que 
moltes de les queixes i peticions que ens arribaven segueixin altres vies.

Enguany s’han rebut 40 comunicacions, de les quals hi ha 34 queixes, 3 suggeriments i 
3 felicitacions (aquestes felicitacions són del mateix servei). El 92,5% són queixes dels 
serveis contractats i el 7,5%, de serveis propis de la UIB.  Un cas particular és el del 
transport públic, que no és un servei propi, però que genera el  2,5% de les queixes 
rebudes. La tendència a emprar la bústia de suggeriments és a la baixa, respecte al curs 
anterior ha baixat un 25%.

A banda, cal consignar que hi ha altres serveis que no són supervisats directament per 
aquesta  unitat,  però les queixes  sobre  ells  sí  que  hi  arriben:  manteniment  integral  i 
cabines telefòniques, a més d’altres assumptes diversos. També es dóna el cas d’haver-
hi queixes sobre els serveis propis de la Universitat, en aquests casos es comuniquen les 
incidències a les unitats administratives que en són responsables. 

Com a activitat  de formació externa,  es va assistir  a  les  Jornades Formatives sobre 
Compra Pública Ètica: Formació i bones pràctiques, organitzades per Compra Pública 
Ètica Illes Balears.

La UIB, a través de l’Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat (OGAS), forma part 
del  grup  de  treball  sobre  contractació  sostenible  dins  el  Seminari  Permanent  de  la 
Comissió per a la Qualitat Ambiental, el Desenvolupament Sostenible i la Prevenció de 
Riscs, de la Conferència de Rectors de la Universitat Espanyola. 

Personal: una auxiliar administrativa compartida amb l’OGAS, i l’inspector de qualitat i 
concessionaris, que és el director de l’OGAS.



9. Campus universitari i infraestructures

9.1. Actuacions del Vicerectorat d’Estudiants i Campus

— Coparticipació amb la Caixa de Balears, «Sa Nostra», per a la convocatòria de les 
beques per a ampliació d’estudis a l’estranger.

— Coparticipació amb la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, «la Caixa», per a la 
convocatòria de les beques per a ampliació d’estudis a l’estranger.

— Manteniment del programa Amics i Amigues de la UIB.

— Elaboració de l’agenda de l’estudiant amb la Cadena SER.

— Continuació del Programa d’Orientació Educativa i d’Assessorament Personal de la 
UIB (PROA).



9.2. Actuacions del Vicerectorat d’Infraestructures Universitàries

1.  Obres  majors.  S’ha  portat  a  terme l’ampliació  del  Centre  de  Tecnologies  de  la 
Informació  (CTI),  que  suposa  un  increment  de  900  m2 de  superfície  construïda  al 
campus. S’han continuat les obres del casal de Can Oleo, que en aquests moments es 
troben a punt d’acabar. S’ha completat la redacció del projecte constructiu de l’edifici 
interdepartamental II, que suposarà la construcció d’un nou edifici de 6.780 m2 destinat 
a  acollir  els  estudis  d’Infermeria,  Fisioteràpia  i  Psicologia,  i  la  redacció  de 
l’avantprojecte per a la construcció de 90 allotjaments per a la comunitat universitària, 
al campus de la UIB.

2. Obres menors. S’han continuat actuacions lligades als programes iniciats en anys 
anteriors:  adaptació a l’espai europeu d’educació superior;  actualització d’aules i  de 
laboratoris  antics;  millores  en  despatxos  i  millores  en  edificis  antics.  Així  s’han 
construït 8 noves aules i seminaris en espais existents amb usos anteriors distints; s’han 
actualitzat les infraestructures en 3 de les aules més antiquades de l’edifici Ramon Llull; 
s’han  adaptat  3  laboratoris  docents;  s’han  fet  millores  en  4  dels  laboratoris 
d’investigació més antics per actualitzar-los i per adaptar les seves instal·lacions a les 
mesures  actuals  de  seguretat  i  salut  en  el  treball,  i  s’han  fet  diverses  actuacions 
adreçades  a  millorar  les  condicions  de  treball  de  PAS  i  professorat,  incloent-hi 
instal·lacions de climatització en 5 edificis, i actuacions sobre problemes de cobertes i 
humitats en 7 edificis del campus.

3. Manteniment. El servei de manteniment ha portat a terme 8.433 actuacions, incloent 
tant operacions preventives com correctives en tots els edificis de la Universitat.

Quant a les activitats de cooperació universitària al desenvolupament i solidaritat, la 
Borsa  de  Voluntariat  Universitari  ha  arribat  als  1.008  membres;  282  alumnes  han 
assistit als 6 cursos de formació de voluntariat; 44 alumnes han participat als programes 
de mobilitat en països empobrits; 11 professors de diferents universitats públiques de 
països del  Sud han gaudit  de beques per  formar-se i/o investigar  a la  UIB; i  s’han 
subvencionat 17 projectes de cooperació i 12 accions de sensibilització, en els quals han 
participat 114 membres del PDI, PAS i alumnat de la UIB. Finalment, el programa UIB 
Reutilitza ha lliurat un total de 87 ordinadors dins la UIB i a entitats externes com ONG, 
associacions i centres públics d’ensenyament.



10. Serveis a la comunitat universitària

10.1. Serveis generals

10.1.1. Centre de Tecnologies de la Informació

El Centre de Tecnologies de la Informació es constitueix com a centre dedicat a facilitar l'ús de la 
informàtica i  dels  serveis  de xarxa a tota  la comunitat  universitària i  s'encarrega de facilitar  la 
integració d'aquestes tecnologies a la UIB pel que fa a la docència, a la recerca i a l'administració.
Hi ha un catàleg de serveis accessible des de la pàgina web del CTI (http://www.cti.uib.es/) en el 
qual  es  descriuen  els  serveis  i  les  eines  que  el  CTI  ofereix.  Aquest  catàleg  pretén  afavorir  el 
coneixement i la difusió dels serveis i facilitar-ne la localització.
S’ha de fer ressaltar l’increment de l’ús dels serveis TIC durant aquest exercici. Això ha provocat 
també un increment respecte a l’any anterior del 22 per cent quant a peticions de suport rebudes.
S’ha començat a distribuir la nova targeta universitària al PAS, al PDI i a l’alumnat de la UIB. 
Aquesta targeta té la característica que és criptogràfica (possibilitant,  entre d’altres, la signatura 
electrònica) i, a més, incorpora tecnologia de proximitat.
Durant el curs acadèmic 2009-2010 s’han dut a terme, a més de les activitats de manteniment i les 
operacions que formen part del dia a dia, més de 100 actuacions (sense comptar les corresponents a 
formació i presentació de resultats) encaminades a millorar els serveis actuals i/o posar-ne en marxa 
de nous amb noves funcionalitats. A continuació s’enumeren algunes d’aquestes actuacions.

INFRAESTRUCTURA

Servidors i software de base i intermediari
– S’han  realitzat  diferents  projectes  encaminats  a  la  substitució  de  l’arquitectura  actual  de 

servidors corporatius per una de nova generació. Es poden destacar els que tenen com a objectiu 
una nova plataforma per al  servei  de correu electrònic i  una altra per  a les bases de dades 
corporatives.

– S’ha  treballat  en  una  arquitectura  d’alta  disponibilitat  per  al  servei  de  teleeducació,  que 
actualment ha passat a ser un dels serveis crítics per a la Universitat.

– S’ha continuat la millora i l’expansió del sistema de gestió d’identitats digitals per a l’accés a les 
aplicacions i els serveis TIC que s’ofereixen. També s’han realitzat diferents experiències de 
federació d’identitats amb entitats externes com, per exemple, RedIRIS.

– S'ha treballat en una sèrie de serveis d'infraestructura sobre els quals es poden desplegar altres 
serveis. Per exemple: nova infraestructura EDITrans de comunicació amb els bancs que permet 
una millor gestió de cobraments, infraestructura de signatura digital que permetrà signar digital-
ment documents i validar documents signats per tercers, instal·lació d'una eina de documentació 
(Wiki) que permet gestionar eficientment la documentació i les preguntes més freqüents dels 
usuaris. 

Xarxes i comunicacions
– Millora dels enllaços de comunicacions de dades entre la xarxa troncal de la Universitat i les 

xarxes de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera. S’han implantat enllaços 
redundants per millorar la disponibilitat i la gestió TIC. També s’ha instal·lat una connexió a 
Internet secundària per millorar la disponibilitat de l’accés a aquesta xarxa en cas de caiguda de 
la connexió principal a través de RedIRIS.

– Disseny, instal·lació i configuració de la xarxa de comunicacions de l’edifici Can Quintana del 
campus de la UIB, Oceanbit i del LADAT al ParcBIT.

– Ampliació i millora de la xarxa sense fils de la Universitat. Noves cobertures i implantació d’un 
servei  Wi-Fi  per  a  dispositius  (telèfons  mòbils,  PDA  o  similars)  que  no  compleixen  els 

http://www.cti.uib.es/


estàndards IEEE 802.1X i EAP-TTLS-PAP.
– Ampliació del servei d’accés remot a través de VPN per millorar l’accés des de plataformes 

com Linux i Mac OS X.

PROGRAMARI D’APLICACIONS

– S'ha començat a treballar (fase I) en l'adaptació de les aplicacions de preinscripció i de suport a 
les proves d'accés a la Universitat d'acord amb els canvis normatius derivats del Reial decret 
1892/2008. 

– S'ha desenvolupat una nova fase d'automatrícula per a l'alumnat que ha permès estendre-la a tots 
els alumnes que inicien els estudis, amb la possibilitat de realitzar el pagament electrònic. Per al 
curs 2009-2010, el 70 per cent del total dels alumnes ja es varen matricular a través d’Internet.

– La gestió d'actes s'ha adaptat a les noves necessitats de l'EEES.
– A  UIBdigital  s’han  incorporat  noves  funcionalitats,  entre  les  quals  podem  destacar  un 

mecanisme automàtic de recuperació de clau d’accés, la selecció particularitzada dels tipus de 
notificacions que es volen rebre i una aplicació de gestió d'incidències TIC integrada.

– Administració electrònica:
o S’han desenvolupat 10 tràmits electrònics nous.
o S’han tramitat 15.816 sol·licituds electròniques.

– S'ha automatitzat la publicació d'informació acadèmica a la web pública a partir de la base de 
dades.

– S'ha consolidat una eina de gestió de continguts per a la web corporativa i s'ha començat a treba-
llar en una nova imatge d’aquesta. S’han realitzats les tasques tècniques relatives a les TICs per 
a la posada en marxa de Canal UIB.

ESDEVENIMENTS
– Òpera Oberta 2009-2010. Retransmissió en directe de sis obres des del Gran Teatre Liceu de 

Barcelona.
– S’ha proporcionat el servei Wi-Fi en 20 congressos, jornades i/o seminaris.
– Suport TIC per a la retransmissió en directe per Internet de la sessió de graduació de l’any 

acadèmic 2009-2010.

PONÈNCIES I ARTICLES
El  personal  del  CTI ha  participat  amb 6 ponències  en diferents  congressos,  jornades  o fòrums 
tècnics d’àmbit nacional durant aquest curs acadèmic. També s’ha publicat un article al Boletín de 
la  Red  Nacional  de  I+D+i,  RedIRIS.  En  trobareu  més  informació  a  la  web  del  CTI 
(http://www.cti.uib.es/).

CONVENIS I ALTRES RELACIONS EXTERNES
– Conveni  de  col·laboració  amb  la  CRUE  per  al  desenvolupament  d’una  iniciativa 

d’interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració electrònica en el marc del projecte EDUFIDE 
II. 15 d’octubre de 2009.

– Participació en el projecte STORK, juntament amb altres nou universitats estatals. 

FORMACIÓ 
El personal del CTI ha impartit un total de 35 cursos, amb un total de 161 hores de docència. En 
trobareu més informació a la web del CTI (http://www.cti.uib.es/).

INDICADORS
Hi ha una sèrie d’indicadors TIC que es poden consultar a l’apartat d’indicadors de la web del CTI 
(http://www.cti.uib.es). 

http://www.cti.uib.es/
http://www.cti.uib.es/
http://www.cti.uib.es/


10.1.2. Edicions UIB 

Entre llibres i revistes, al llarg del curs 2009-2010 hem publicat un total de 46 títols (els 
adjuntam detallats per ordre de sortida).

Hem coeditat amb les editorials següents: 
— José J. de Olañeta, Editor.
— Editorial Pirámide.
— Grada Gymnos.
— Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Hem coeditat amb les institucions següents:
— Institut Menorquí d'Estudis.
— Institut d’Estudis Baleàrics.

Hem organitzat les presentacions públiques dels llibres següents:
— 12/01/2010: presentació (Palma, UIB) de la  col·lecció Poetas y Poéticas. Edicions 

UIB 
— 15/04/2010: presentació (Palma, Gran Hotel) de Fotociència. Edicions UIB 
— 21/04/2010: presentació (Palma, Cafè Líric) d’Història de la meva vida. Edicions 

UIB 
— 08/07/2010:  presentació  (Palma,  Llibreria  Literanta)  de  De  la  ignorància  a  la  

il·lustració. Edicions UIB - Publicacions de l’Abadia de Montserrat - IEB 

Assistència a les fires de llibres següents:
— Liber (Madrid)
— Buenos Aires
— BookExpo America
— Bogotà, Colòmbia
— Fira del Llibre de Palma
— Fira del Llibre de Madrid
— Fira del Llibre de Frankfurt
— Fira del Llibre de Granada
— Fira del Llibre de Guadalajara (Mèxic)
— Fira del Llibre de Puerto Rico
— Fira del Llibre de Santiago de Xile
— Setmana del Llibre en Català (Palma)

Relació dels títols publicats per Edicions UIB el curs 2009-2010
— Poesía y poética de Carlos Marzal
— Revista Educació i Cultura, 20
— Economía de la Empresa II: Decisiones de inversión y financiación
— Conocimiento y comunicación. Textos para una polémica poética en el medio siglo 

(1950-1963) 
— Elena Martín Vivaldi: una poética elenamente entrañada
— Jesús Munárriz: una poética de la cordialidad
— Lèxic bàsic de cinema
— Nociones básicas de derecho
— Guia per a l’elaboració de la carpeta d’aprenentatge
— IV Seminari de Metodologia en Neotoponímia i Normalització Lingüística (2008)



— Darwinisme i genètica: Un segle de sinergies i algun fals desencontre
— Aprendizaje integrado de lengua inglesa y contenidos multiculturales online
— Història de la Filosofia Moderna I: de Maquiavel a Descartes
— El pont de la mar blava. Vida i obra de Miquel Ferrà
— Contabilidad de sociedades. Supuestos prácticos
— Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2009
— Palma llegendària. Itinerari literari
— La mediació intercultural. Models i experiències
— Gramática de la lengua catalana, vol. 2
— Obres didàctiques II. Mètode de cant
— La tierra prometida
— La vida entera
— On cultural diversity: Britain and North America
— Criteris i directrius per a la implantació del Sistema de Garantia Intern de Qualitat  

dels títols
— Felicià Fuster i Jaume. Doctor honoris causa. UIB
— Revista de Psicología del Deporte, 19.1
— Fotociència
— Cuando un glaciar cercano desfallece
— Lecciones de derecho procesal
— Avaluació de l’adquisició de procediments científics per alumnes de quart d’ ESO i 

segon de batxillerat de les Illes Balears. La seva relació amb els requeriments dels  
estudis superiors

— Disyuntivas
— New perspectives on english studies
— Història de la meva vida
— Estándares  e  indicadores  para  analizar  la  calidad  de  vida  del  alumnado  con  

discapacidad en su proceso educativo
— El capital humano como estrategia competitiva en el sector turístico español
— Aqua fitness. Actividades acuàticas.
— XXII Jornada d’Antroponímia i Toponímia (2009)
— 30 temas de física
— Francisco Bejarano: una poética de la melancolía
— Revista Mayurqa, 33
— Catorce formas de melancolía
— Mujer y trabajo en la economía social
— Literatura sense papers. Escriptures, art i entorn digital
— Educació i Història. Revista d’Història de l’Educació, 15
— De la ignorància a la il·lustració,  de la misèria al  benestar.  

Guillem Moragues i Rullan (Petra, 1771 - Barcelona, 1836)
— Revista de Psicología del Deporte, 19.2



10.1.3. Servei d’Activitats Culturals

Públic
FORMACIÓ 1.772
Universitat d'Estiu 2009: 17 cursos a Palma, 6 a Eivissa i suport a la 
Universitat Catalana d’Estiu de Prada i a la UIMIR

1.297

Programes complementaris de formació: cursos i cicles de conferències 149
Activitats ICE-SAC 2009-2010: Eivissa i Menorca 326
CULTURA A LA UNIVERSITAT 6.287
• Dinamització del campus: música i dansa 615
— Records i somnis 155
— Del Renaixement al Barroc 75
— Oratori de Nadal de Saint Säens 120
—Verba volant 140
— Bells verds 45
— Dona i ocell 80
• Música: corals, Òpera Oberta, Recorreguts Musicals, jazz 467
Assaig obert de la Coral 55
Recorreguts Musicals 149
Òpera Oberta 229
Jazz 34
• Cinema 1.264
Dimarts de Cinema a la Universitat 121
Cinema d'Autor a l'Augusta: A. M. Thomàs, Jesús Garay, Christophe 
Farnarier, J. E. March, Carla Subirana, P. Portabella i Carlos Saura

1.123

III Setmana del Curtmetratge de les Illes Balears 20
• Poesia 509
Poesia en Acció 149
XII Festival de Poesia de la Mediterrània 360
• Teatre 1.545
La llei dels Grimm 160
La porta del mur. H. G. Wells 140
Els ocells. Aristòfanes (Campus i Teatre Principal) 370
Mater Bellum. Rossy de Palma 450
La caiguda d'Amlet 120
Helena. Ritsos, amb veu de dona 90
Espill. Jaume Roig. CRIT 180
Tot esperant Marcel·lí 35
• Divulgació 1.313
Jornades de Cultura Portuguesa 200
Jornades de Cultura Amaziga 40
Jornades de Cultura Italiana 323
La nostra Ciència de cada Dia 337
Figures Bíbliques 185
Els Escriptors i la seva Obra: Les vides de Xesca Ensenyat 190
Viva Voce 38
• Exposicions 398
Mesquites, esglésies i procés de poblament 150
Luchaa, el Che sahrauí 95



Romy Schneider 44
Arquitectura i societat. Memorial Miquel Seguí Aznar 60
La deixa del geni grec 49
• Participació 56
Club de Lectura: Tertúlies amb el traductor 56
• Cooltura 40
Taller La màquina de la veritat 40
• La Bona Vida 80
Cuina saludable 40
Taller de salut i maneig de les emocions 40

PÚBLIC TOTAL 8.059



10.1.4. Servei d’Afers Generals

• Projecte d’adequació de la UIB a la Llei 11/2007 (LAE)
Aquest  projecte  s’emmarca  en  l’Eix  1.  Atenció  al  ciutadà  i  accessibilitat. 
Administració  electrònica  del  Pla  d’actuació  de  la  Gerència  2009-2010.  L’àmbit 
d’actuació  del  Servei  d’Afers  Generals  se  cenyeix,  específicament,  a  la  gestió 
acadèmica: la matrícula i d’altres procediments que afecten els estudiants i es duen a 
terme a les secretaries dels centres. 
Els tres grups de treball formats —GT1 per als estudis de pregrau; GT2 per als estudis 
de postgrau; i GT3 per a la resta de cursos, estudis i activitats— per tal de facilitar 
l’accés dels estudiants a l’administració de la Universitat varen definir un catàleg dels 
serveis que la UIB oferirà de forma electrònica a partir de l’any 2009.
Dels 45 procediments catalogats pel GT1, en vàrem prioritzar 16, 2 dels quals ja estan 
adaptats a les exigències de l’administració electrònica. Ens hem compromès a tenir-
ne  14  més  d’adaptats  abans  que  acabi  l’any  2010,  alguns  dels  quals  abans  que 
comenci l’any acadèmic 2010-2011.

• Projecte d’adequació de la UIB a la Llei 15/1999 (LOPD)
Aquest projecte, que compta amb l’assessorament d’una empresa externa, es va iniciar 
el dia 5 de novembre de 2009 amb una anàlisi de la situació a partir de qüestionaris i 
entrevistes amb locutors designats pels membres del Consell de Direcció.
Cal destacar la bona disposició dels interlocutors designats per dur a terme el projecte, 
prova de la qual és el percentatge de respostes rebudes als qüestionaris lliurats: de 60 
qüestionaris,  en tornaren 57,  és a  dir,  un 95%. Així  mateix,  es  varen realitzar 23 
entrevistes  a partir dels qüestionaris emplenats.
El 23 de març la Rectora va signar la Resolució 9415/2010, per la qual es creen i se 
suprimeixen fitxers de dades de caràcter personal gestionats per la Universitat de les 
Illes Balears. La Resolució es va publicar al FOU núm. 330, de 28 de maig, i al BOIB 
núm 81, d’1 de juny.
Entre l’11 i el 15 de juny vàrem notificar l’Agència Espanyola de Protecció de Dades 
(AEPD) la creació de 21 fitxers i la supressió de 6. Restam pendents de la inscripció 
dels 21 fitxers a l’AEPD.
Mentrestant, treballam en la redacció del document de seguretat per als fitxers inscrits 
i de les clàusules informatives i/o de consentiment que s’han d’incloure als diversos 
formularis que es fan servir per a la recollida de dades personals a la UIB.
També tenim previst d’elaborar una proposta organitzativa i de bones pràctiques en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal.



10.1.5. Servei de Biblioteca i Documentació

Estructura
—Direcció del Servei
—Divisions:

o Serveis centrals
o Biblioteques de centre

Serveis centrals
El Servei de Biblioteca i Documentació té les unitats centrals següents:

a) La unitat de catalogació i processament tècnic
És responsable del processament tècnic dels fons bibliogràfics i documentals de la UIB i de 
la distribució posterior dels materials processats a les biblioteques de la UIB.
La funció principal d'aquesta unitat és la catalogació i la classificació de tots els fons de la 
UIB,  amb  independència  del  suport  de  la  documentació  i  de  la  modalitat  d'adquisició 
(compra, intercanvi, donatiu).

b) La unitat de documentació i préstec interbibliotecari
Té  com  a  funció  l'obtenció  en  préstec  de  documents  no  existents  en  els  fons  de  les 
biblioteques de la UIB i el préstec de documents de la UIB a altres biblioteques amb les 
quals hi ha un règim de reciprocitat, i també possibilitar i controlar l'accés a bases de dades 
documentals, tant remotes com locals.

c) La unitat de patrimoni bibliogràfic
Té la funció de recollir, inventariar, organitzar i custodiar tota la documentació històrica 
propietat de la UIB i facilitar-ne la consulta i l'accessibilitat, com també la reproducció dels 
fons.

d) Unitat d’adquisicions i subscripcions
Té la funció de supervisar les adquisicions de material bibliogràfic i les subscripcions de 
publicacions  periòdiques,  i  controla  el  compliment  de  les  prestacions  dels  proveïdors, 
especialment pel que fa a les publicacions en format electrònic.
Aquesta  unitat  ha  passat  a  ser  responsable  també de  l’intercanvi  de  publicacions,  i  ha 
assumit les funcions que, respecte d’aquest procés, tenia abans el Servei de Publicacions.

e) Unitat de digitalització i web
Té  la  funció  de  dur  a  terme  totes  les  tasques  relacionades  amb  la  digitalització  de 
documents i  la  construcció de la Biblioteca Digital  Científica de les Illes  Balears,  com 
també el disseny i manteniment de la pàgina web del Servei.

Les biblioteques de centre
Hi ha, actualment, set biblioteques al campus, cadascuna de les quals té el nom propi de 
l'edifici que l'alberga: biblioteca Ramon Llull, biblioteca Mateu Orfila i Rotger, biblioteca 
Anselm Turmeda, biblioteca Guillem Cifre de Colonya, biblioteca Arxiduc Lluís Salvador, 
biblioteca Gaspar Melchor de Jovellanos, biblioteca Son Lledó i una biblioteca en cada 



extensió de les illes de Menorca i Eivissa i Formentera. Al capdavant de cada biblioteca de 
centre hi ha un cap de biblioteca amb la categoria de cap d’unitat.
A  cada  biblioteca  s'hi  vinculen,  amb  criteris  territorials,  alguns  dels  diferents  centres, 
departaments,  facultats,  escoles  universitàries,  centres  de  recerca  i  serveis  en  què  està 
estructurada la UIB. Els fons bibliogràfics i  documentals  adquirits  per aquestes entitats 
s'adscriuen a alguna de les biblioteques de la UIB.



Dades estadístiques de 2009
Servei de Biblioteca i Documentació
Universitat de les Illes Balears (UIB)

1. Usuaris 17.279
1.1. Estudiants 15.480
1.2. Professors 1.234
1.3. Personal d’administració i serveis 565
1.4. Usuaris externs registrats 1.634
2. Hores i dies d'obertura
2.1. Dies d'obertura anual 290
2.2. Hores d'obertura setmanal 67
3. Locals
3.1. Punts de servei 10
3.2. Superfície (metres quadrats) 5.259
3.3. Llocs de lectura 1.199
3.4 Sales de treball en grup ( nombre llocs) 70
4. Equipament
4.1. PC i terminals de la plantilla 80
4.2. PC i terminals d'ús públic 132
4.3. Lectors i reproductors diversos (microformes, 
vídeo, etc.) 22
4.4. Fotocopiadores 7
5. Col·leccions i informatització
5.1. Monografies
5.1.1. Total de volums informatitzats a 31 de desembre 
de 2009 435.948
5.1.2. Ingressades el 2009 19.382
5.1.2.1. Compra 8.319
5.1.2.2. Donatiu o intercanvi 11.063
5.2. Publicacions periòdiques
5.2.1. Total de títols en paper a 31 de desembre de 
2009 11.635
5.2.2. En curs de recepció 2.884
5.2.2.1. Compra 1.513
5.2.2.2. Donatiu o intercanvi 1.371
5.2.3. Revistes electròniques de pagament a les quals 
es té accés 16.192
5.3. Bases de dades de pagament a les quals es té accés 239
5.4. Documents catalogats el 2009 15.701
5.5. Registres bibliogràfics informatitzats
5.5.1. Volums 755.332
5.5.2. Títols 335.708
6. Serveis
6.1. Préstecs domiciliaris 284.226
6.2. Consultes al catàleg 1.118.494



6.3. Visites a les pàgines web de les biblioteques 678.854
6.4. Articles descarregats de revistes electròniques 151.165
7. Préstec interbibliotecari
7.1. Documents obtinguts d'altres biblioteques 2.870
7.2. Documents servits a altres biblioteques 2.172



10.1.6.  Àrea  de  Relació  amb  els  Mitjans  de  Comunicació  del  Servei  de 
Comunicació 

L’Àrea de Relació amb els Mitjans de Comunicació del Servei de Comunicació 
assumeix tasques diverses i transversals, encara que les funcions principals del servei 
són gestionar part de la informació interna i especialment l’externa, la que s’adreça als 
mitjans de comunicació. Això vol dir que els membres del servei atenen les peticions 
dels diferents estaments que conformen la UIB, Rectorat i comunitat universitària, que 
inclou els instituts de recerca mixtos (IUNICS, IMEDEA, IFISC); els propis (CRE, 
ICE); la Fundació Universitat-Empresa i la Fundació General; el Consell Social; i les 
seus de Menorca i d’Eivissa i Formentera, entre d’altres, per a la difusió d’informació, 
d’esdeveniments, convocatòries de mitjans, suport en l’organització d’actes...; com 
també atenen les peticions que arriben de mitjans de comunicació de totes les Illes 
Balears, nacionals o internacionals, que s’interessen pels diferents aspectes relacionats 
amb la direcció estratègica de la Universitat, o per l’anàlisi i la valoració que fan els 
experts de la UIB entorn dels àmbits que afecten l’actualitat econòmica i social de les 
Illes Balears.

L’any acadèmic 2009-2010 (de setembre a 20 de juny), el Servei de Comunicació ha dut 
a  terme  1.006  accions  de  comunicació,  entre  notes  de  premsa,  rodes  informatives, 
reportatges,  dossiers  de  premsa per  a  mitjans  de comunicació i  per  a  la  web,  actes 
institucionals  amb presència de mitjans de comunicació… El servei ha gestionat  un 
mínim de 58 (gener) i un màxim de 121 (març) accions de comunicació mensuals.

Aquestes accions tenen un impacte important en els mitjans de comunicació, és a dir, 
cada acció de comunicació que fa el servei es tradueix en la presència de la UIB en 
algun mitjà,  escrit  o audiovisual,  de les Illes  Balears i  també, encara que en menor 
mesura, nacional. Només en premsa escrita (únicament podem comptabilitzar aquests 
impactes i no els audiovisuals) hem tingut presència en mitjans 910 vegades. 

Així mateix al llarg d’aquest curs acadèmic s’han elaborat dos números de la revista 
EnllaçUIB; s’ha mantingut la pàgina web de divulgació de la recerca i s’ha encetat la 
col·laboració amb el Servei de Recursos Audiovisuals per incloure notícies audiovisuals 
de la UIB al Canal UIB, de nova creació.



Enllaços a la pàgina web:
http://comunicacio.uib.es/actualitat
http://comunicacio.uib.es/recerca/

http://comunicacio.uib.es/recerca/
http://comunicacio.uib.es/actualitat


10.1.7. Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA)

Formació, consultoria i assessorament en la implantació del Sistema de Garantia 
Intern de Qualitat de la UIB als títols oficials de grau i postgrau
Actualment més de 150 professors, 50 alumnes i 25 PAS treballen directament a les 
comissions de garantia de qualitat per millorar la qualitat dels títols.

• Tots els graus han constituït l’estructura organitzativa de qualitat (CGQ, consell 
d’estudis i responsable de qualitat),  de la mateixa manera que 19 màsters i 9 
doctorats.

• 9 graus, 6 màsters i 2 doctorats han publicitat a la web el seu compromís amb la 
qualitat.

Formació, consultoria, assessorament i suport al Pla d’actuació de la Gerència
• 153 persones del PAS participen activament en la millora de la gestió en un total 

de 32 CGQ.
• Les 32 CGQ han manifestat el seu compromís amb la qualitat.
• Elaboració i publicació de la pàgina web de Gerència.

Formació, consultoria, assessorament i suport als serveis amb certificació ISO
• Auditoria interna al Servei de Biblioteca i Documentació i a l’Oficina de Suport 

a la Recerca.

Altres activitats de formació, consultoria i assessorament
El Servei d’Estadística i Qualitat Universitària ha dut a terme, l’any acadèmic 2009-
2010, diferents cursos de formació i ha prestat servei de consultoria i assessorament a 
diversos membres de la comunitat universitària.

Disseny, elaboració i publicació de guies, formularis i eines dels títols oficials de la 
UIB
El SEQUA ha elaborat i  publicat la guia metodològica  Criteris i directrius per a la  
implantació del sistema de garantia intern de qualitat dels títols.

Organització de les Jornadas de Reflexión y Debate de las Unidades de Calidad de 
las Universidades Españolas.
Creació  d’una  plataforma  de  col·laboració en  línia  basada  en  Moodle  per  a  la 
coordinació  de  les  unitats  tècniques  de  qualitat de  tot  l’Estat  sobre  diferents 
temàtiques.

Recollides d’informació i elaboració d’informes (vegeu la taula adjunta)
• Informe de perfil i satisfacció dels alumnes de nou ingrés
• Satisfacció dels alumnes de grau (al primer i al segon semestre) i postgrau amb 

el seu programa formatiu
• Satisfacció dels alumnes de títols propis amb el seu programa formatiu
• Identificació i anàlisi de les causes d’abandonament
• Avaluació de necessitats i de satisfacció del professorat de grau (al primer i al 

segon semestre) i postgrau
• Avaluació de necessitat i de satisfacció del PAS que dóna suport als títols
• Avaluació de la tasca docent del professorat de la UIB
• Satisfacció dels alumnes amb el Servei de Biblioteca i Documentació Satisfacció 



del PDI amb el Servei de Biblioteca i Documentació

Experiència pilot del programa Docentia
• Creació i constitució de la CTAD
• Establiment de 4 indicadors objectius de la qualitat docent
• Aplicació dels qüestionaris Docentia a alumnes de grau i màster
• Aplicació dels qüestionaris Docentia a alumnes de Màster
• Aplicació de l’autoinforme (Docentia) a tots els professors de graus i màsters 

oficials

Producció estadística per a l’elaboració de diferents informes com el de la CRUE, el 
CES o el CRE
Taules i gràfics
(si escau)

Recollides d’informació i elaboració d’informes 

Informe de perfil i satisfacció dels alumnes de nou ingrés
1.965 alumnes de nou ingrés de grau enquestats

Satisfacció dels alumnes amb el seu programa formatiu
1.223 alumnes de grau enquestats al 1r semestre i 1.167 al 2n semestre, de 25 graus
295 alumnes de postgrau enquestats de l9 màsters oficials
Satisfacció dels alumnes de títols propis amb el seu programa formatiu
712 alumnes de 25 títols propis
Identificació i anàlisi de les causes d’abandonament
223 enquestes a alumnes que han abandonat

Avaluació de necessitats i de satisfacció del professorat de grau
140 professors enquestats el 1r semestre (el segon semestre està en procés), de 27 graus
L’enquesta a professors de màster (29 màsters) està en procés
Avaluació de necessitats i de satisfacció del PAS que dóna suport als graus
88 PAS relacionats amb les titulacions enquestats 

Avaluació de la tasca docent del professorat de la UIB
Grau, diplomatures i llicenciatures

• 562 aplicacions (professor-assignatura-grup) al 1r semestre i 1.048 aplicacions 
al 2n semestre

Màsters
• 194 aplicacions (professor-assignatura) al 1r semestre i 321 aplicacions al 2n 

semestre
Satisfacció amb el Servei de Biblioteca i Documentació
470 alumnes
226 PDI

Enllaços pàgina web (si escau)
http://sequa.uib.es/

http://sequa.uib.es/


10.1.8. Servei d’Informació

En l’eix  del  disseny  de  sistemes d’informació  prèvia  a  la  matrícula,  s’ha  continuat 
treballant:  
a) En  l’execució  d’un  programa  específic  d’activitats  per  informar  els  estudiants 

potencials sobre els nous estudis de grau i el procés de matrícula, i per facilitar-los 
l’elecció dels estudis universitaris i la formalització de la matrícula:
• Jornades Vine a la Universitat 2010 per als alumnes de segon de batxillerat i de 

CFGS de Mallorca, els dies 16 i 23 d’abril, amb la participació aproximadament 
de 4.000 futurs estudiants.

• Jornades Vine a la Universitat 2010 per als alumnes de segon de batxillerat i de 
CFGS de Menorca, els dies 2, 3 i 5 de febrer, i d’Eivissa i Formentera, els dies 
8, 9 i 10 de febrer, amb la participació aproximadament de 950 futurs estudiants. 

• Jornades  Vine a la  Universitat  2010 per  als  alumnes procedents de la prova 
d’accés a la Universitat per a més grans de 25, 40 i 45 anys, al mes d’abril, amb 
205 participants. 

• Vine a la Universitat: Famílies. El dia 17 d’abril de 2010 es va fer una jornada 
al campus per informar sobre l’oferta d’estudis de la UIB, la manera com s’hi 
accedeix i els programes d’acollida i mobilitat. Hi varen participar 102 persones.

• Coneix el campus de la UIB. S’han realitzat 14 visites al campus, amb més de 
500 visitants. 

• Sessions  informatives  sobre  el  procés  d’accés  i  admissió  per  a  alumnes  de  
batxillerat.  S’han  realitzat  68  sessions  als  centres  d’educació  secundària  de 
Mallorca, amb la participació de quasi 4.000 alumnes. 

• Sessions  informatives  sobre  el  procés  d’accés  i  admissió  per  a  alumnes  de  
formació  professional.  S’han  realitzat  10  sessions  als  centres  d’educació 
secundària de Mallorca, amb la participació de quasi 280 alumnes. 

• Sessions informatives sobre el procés d’accés i admissió per als més grans de  
25,  40  i  45  anys.  S’han  realitzat  5  sessions  als  CEPA de  Mallorca,  amb la 
participació de 135 persones.

• Sessions informatives sobre el procés d’accés i admissió per a pares i mares  
d'alumnes de secundària i batxillerat. S’han realitzat 2 sessions al campus, amb 
la participació de 850 persones.

• Sessió  informativa  sobre  el  procés  d’accés  i  admissió  per  al  personal  
responsable dels centres universitaris. S’ha realitzat 1 sessió al campus, amb la 
participació de 20 persones.

• Participació en fires: UNITOUR, Fira de la Ciència i Fira del Llibre.
• III  Jornada  Secundària-Universitat:  La  transició  a  la  Universitat.  Accés  i  

admissió: els nous plantejaments.  S’han realitzat tres jornades, una al campus, 
una  a  la  Seu  de  Menorca  i  una  a  la  Seu  d’Eivissa  i  Formentera,  amb  la 
participació de 188, 40 i 44 participants respectivament.

• Els Dimarts a la UIB i a les Seus. 8 presentacions al campus i 4 a cada Seu de 
l’oferta d’estudis per branques de coneixement, a càrrec del professorat de la 
UIB.  Hi  han  participat  1.200  persones  al  campus,  42  a  la  Seu  d’Eivissa  i 
Formentera i 38 a la Seu de Menorca.

• Gestió  de  diverses  activitats  ofertes  dins  el  programa  La  UIB  amb  tu:  40 
conferències de divulgació científica, social i cultural a Mallorca, 5 a Menorca i 
6 a Eivissa.



b)  En  l’establiment  de  diversos  canals  de  difusió  per  posar  a  l’abast  dels  futurs 
estudiants la informació i els recursos necessaris perquè aquests estudiants en potència 
disposin del material  suficient  per poder elegir  els  estudis  universitaris  i  realitzar la 
matrícula de la millor manera possible:

• Gestió de la pàgina web per a futurs estudiants: accés i admissió i estudis de 
grau (tant en català com en castellà).

• Reestructuració dels continguts de la pàgina web de la UIB en funció dels canvis 
produïts  per  la  implantació  dels  estudis  de  grau  i  l’accés  i  admissió  a  la 
Universitat.

• Elaboració  de  material  informatiu  i  divulgatiu:  fullet  general  de  l’oferta 
d’estudis de la UIB; fullet específic dels nous estudis de grau; fullet per a més 
grans  de  25,  40  i  45  anys;  fullet  del  programa  específic  de  les  activitats 
d’informació i orientació per a futurs estudiants. Col·laboració amb la publicació 
en línia de la Guia d’accés a la Universitat. 

• Gestió  de  diverses  llistes  de  distribució:  centres  universitaris,  orientadors 
d’educació secundària, informadors juvenils, CEPA, centres de joves de Palma, 
centres educatius de les Illes Balears, professors de secundària...

En l’eix de la gestió del programa Amics i  Amigues,  hem aconseguit  arribar a 430 
membres. 



10.1.9. Servei Lingüístic

El  Servei  Lingüístic  d’acord  amb  les  finalitats  de  la  seva  fundació,  treballa  per 
promoure l’ús de la llengua catalana en l’àmbit d’actuació de la Universitat de les Illes 
Balears, a partir de vetllar per l’aplicació del Reglament d’ús intern i normalització del 
català i d’oferir a tota la comunitat universitària i a la societat de les Illes Balears en 
general  suport  terminològic i  onomàstic;  dóna suport al  Voluntariat  Lingüístic  de la 
UIB; gestiona ajuts econòmics per a la recerca (tesines i tesis) en català i també ofereix 
un servei  de  correcció i  traducció de documents  de  la  comunitat  universitària  a  les 
principals llengües (anglès, francès, alemany, italià, portuguès...).

El Servei Lingüístic també participa, amb els altres serveis de llengua de l’Institut Joan 
Lluís Vives, en les reunions de treball de la Comissió de Llengua i en les trobades de 
formació. 

1. Àrea de Correcció
S’encarrega de:
— Supervisar lingüísticament tots els documents que li han arribat des de qualsevol 

punt de l’administració universitària.
— La qualitat lingüística dels títols que expedeix la UIB.
— Ampliar la biblioteca del Servei.
— Formar en correcció una alumna col·laboradora.
— Assistir a les reunions de la comissió assessora de la llengua d’IB3.
— Coordinar els col·laboradors externs per a feines llargues.

2. Àrea de planificació i dinamització lingüística
A través d’aquesta àrea:
— S’han convocat els ajuts a la recerca en català per al curs 2009-2010.
— S’han adjudicat els ajuts de recerca en català de l’any anterior, amb el finançament 

de la Direcció General de Política Lingüística: 36 per a projectes de fi de carrera, 10 
per a memòries i 16 per a una tesi.

— S’han organitzat cursos de català bàsic per a alumnat de programes de mobilitat.
— S’ha donat suport a les activitats del Voluntariat Lingüístic: jocs de llengua a centres 

de secundària, classes de ball de bot al campus i participació en la II Trobada del 
Voluntariat Lingüístic a Cabrera de Mar.

— S’ha tractat un cas de discriminació lingüística
— S’ha coorganitzat amb el Gabinet de Didàctica el Curs de didàctica del català per a 

no catalanoparlants.
— S’ha posat en marxa el programa de voluntariat Amb tu al campus.

3. Cursos d’idiomes moderns i de llengües orientals realitzats el curs 2009-20010. 
— En l'apartat de llengües orientals, es varen oferir els següents cursos: Introducció a la 

llengua àrab,  Introducció a  la  llengua japonesa,  Introducció  a  la  llengua xinesa, 
Introducció a la llengua i la cultura coreanes, Introducció a la llengua hebrea, La 
llengua japonesa II,  Iniciació al  sànscrit  i  Dimarts  Ni-Hao, amb un total  de 148 
alumnes matriculats.

— En l’apartat de llengües modernes, es varen realitzar un total de 19 cursos d'anglès, 
francès,  italià  i  alemany en els  seus  diferents  nivells  amb 334 alumnes.  A més, 
tambè  es  varen  realitzar  els  cursos  de  Introducció  a  la  llengua  portuguesa  i 



Introducció a la llengua russa, amb 38 alumnes matriculats. El que fa un total de 372 
alumnes.

4. Gabinet d’Onomàstica
A través d’aquesta àrea:
— S’han  atès  1.413  consultes  onomàstiques  puntuals,  de  les  quals  189  són 

d’antroponímia  (amb  51  notes  informatives  expedides  per  a  la  normalització 
ortogràfica de cognoms i 71 certificats sobre noms de pila), i 1.224, de toponímia. 

— S’ha  organitzat  i  dut  a  terme  el  V  Seminari  de  Metodologia  en  Toponímia  i 
Normalització Lingüística - XXIII Jornada d’Antroponímia i Toponímia, a Porreres, 
compost  per  dues  ponències  presentades  per  l’Oficina  d’Onomàstica  de  l’IEC  i 
catorze comunicacions per part de diferents estudiosos de l’àmbit de la toponímia i 
l’antroponímia 

— S’ha editat el llibre de la XXII Jornada d’Antroponímia i Toponímia.

5. Gabinet de Terminologia
A través d’aquesta àrea:
— S’han  atès  677  consultes  terminològiques  puntuals  i  ha  revisat  1.403  termes  en 

català, castellà i anglès de treballs diversos. 
— S’han enllestit els diccionaris d’agricultura i de ramaderia, de 1.893 i 2.148 termes 

catalans i castellans amb definicions; i els fulls desplegables trilingües dels estudis 
de Filologia i de Fisioteràpia, de 158 i 191 termes. 

— S’ha treballat en el Diccionari de pesca i el Lèxic bàsic d’ecologia: català-castellà-
francès-portuguès-anglès-alemany.

— S’ha continuat en el projecte NEOXOC.

6. Gabinet de Didàctica
— Tasques permanents: l’atenció de consultes didàctiques, els resums de premsa, la 

recomanació  del  llibre  i  de  l’article  del  mes,  la  incorporació  de  nous  volums i 
material a la nostra biblioteca i l’actualització de la web. 

— Tasques específiques, cal destacar: la correcció didàctica del llibre de japonès en 
català i l’inici del procés d’enregistrament del DVD corresponent; l’avaluació de la 
consciència subjectiva del grau de coneixement i ús de llengües dels alumnes de nou 
ingrés a la UIB; i la continuació de l’estudi de comprensió lectora dels alumnes de la 
UIB: fase de recollida de dades i posterior anàlisi i interpretació de resultats.

7. Suport Lingüístic (Pla lingüístic)
A través d’aquesta àrea:
— S’ha  continuat  desenvolupant  el  Pla  Lingüístic  proposat  pel  Vicerectorat  de 

Projecció  Cultural,  responsable  el  present  curs  de  la  política  lingüística,  per 
fomentar l’ús del català.

— S’ha fet un curs de llengua catalana del nivell A2 amb tres alumnes, un curs del 
nivell B1 amb 6 alumnes, dos cursos del nivell B2 amb 7 alumnes i dos cursos del 
nivell C1 amb 10 alumnes. Els sis cursos s’han desenvolupat durant tot el curs amb 
un total de 26 alumnes., en diferents horaris.

— S’han corregit 68 documents en format word i  power point d’extensió diversa dels 
departaments  d’Infermeria  i  Fisioteràpia,  Pedagogia  i  Didàctiques  Específiques, 
Informàtica,  Història,  Filologia  Espanyola,  Economia  Aplicada,  Química,  Física, 
Turisme i Filosofia i Treball Social. 



— S’han  atès  periòdicament  diverses  consultes  telefòniques,  amb  una  mitjana 
aproximada de tres consultes diàries.

— S’ha recollit dades de més de 600 assignatures per a l’enquesta de l’ús del català a la 
docència als alumnes dels edificis Gaspar Melchor de Jovellanos, Beatriu de Pinós i 
Arxiduc Lluís Salvador.



10.1.10. Servei de Prevenció

1. Avaluacions de riscs laborals: s’ha continuat avaluant els riscs dels llocs de treball 
de la UIB. Actualment estan avaluats els riscs del 96% del PAS i del 35% del PDI.

2. Formació: s’han impartit diversos cursos de prevenció de riscs al personal de la UIB. 
Actualment el 94% del PAS i el 15% del PDI ha rebut formació sobre riscs laborals.

3. Accidentalitat: l’any 2009 s’han produït 10 accidents amb baixa laboral i 9 incidents 
sense baixa, de manera que es manté estable el nombre d’accidents a la UIB.

4.  Plans  d’emergència:  s’ha  continuat  fent  simulacres  anuals  d’emergència. 
Actualment estan implantats els plans d’emergència de 10 dels 14 edificis de la UIB.

5. Servei Mèdic
a)  Assistència  sanitària  (a  l’abast  de  tota  la  població  universitària):  es  realitzen 
consultes, assistències mèdiques (cures, injectables, etc.) i desplaçaments per urgència.

b) Vigilància de la salut: s’han realitzat reconeixements mèdics per al personal de la 
UIB, de la FUEIB i de la FuGUIB.

c) Vacunació: s’ha continuat la vacunació per al personal de la UIB (tètanus-diftèria, 
vacuna antigripal, hepatitis A i B, febre tifoide, vacunes antial·lèrgiques, entre d’altres).

d) Gestió i prevenció interdisciplinària:
—Investigació de danys a la salut derivats del treball.
—Estudi, seguiment i informes medicolaborals dels treballadors.
—Control i provisió de farmacioles.
—Registre de treballadors especialment sensibles.

6. Activitats psicosocials
—Mediació en conflictes interpersonals i seguiment. Existeix un pla d’actuació de riscs 
psicosocials.
—Avaluació, tractament i seguiment de casos individuals.

7. Altres activitats de prevenció
—Assistència a les reunions del Comitè de Seguretat i Salut.
—Gestió dels residus sanitaris i dels residus químics.
—Lliurament de bates i ulleres de seguretat per al personal i l’alumnat de primer de la 
Facultat de Ciències.
—Servei de Prevenció mancomunat amb la FUEIB i la FuGUIB.
—Organització d’activitats a la UIB amb motiu del Dia Mundial sense Tabac.
—Participació en l’elaboració del vídeo d’animació Prevención de riesgos laborales, 
cosa de dos, realitzat pel LADAT (www.ladat.es) per a la CAEB.

Enllaç pàgina web: http://www.uib.es/servei/prevencio/index.html

http://www.uib.es/servei/prevencio/index.html


10.1.11. Servei de Recursos Audiovisuals

Produccions i enregistraments
S’han invertit un total de 877 hores en la producció de programes audiovisuals (gràfic 1), i 
s’han realitzat 84 enregistraments d’actes diversos (gràfic 2).

Videoconferència 
Control i manteniment de les 25 aules de videoconferència de què disposa la UIB a Palma, 
Menorca i Eivissa.

En total s’han fet 4.652 hores de videoconferència (gràfic 3).

Comandes i préstec
S’han fet 67 comandes de feina i 68 préstecs de material audiovisual divers (gràfics 4 i 5).

Arxiu d’imatges / servidor de vídeo
S’ha iniciat la digitalització i indexació de l’arxiu d’imatges del Servei. 

S’ha creat CanalUIB, el portal web de continguts audiovisuals de la UIB. 

Equipament i instal·lacions
Per a la indexació i l’emmagatzematge tant de les imatges d’arxiu com de les gravacions 
recents, el Servei s’ha dotat de diversos dispositius:  
— Final  Cut  Server.  Aplicació  per  gestionar  grans  col·leccions  d’arxius  multimèdia. 

Permet  cercar  i  previsualitzar  les  imatges  emmagatzemades  i  accedir-hi  de  forma 
organitzada.

— Xserve, servidor que gestiona les aplicacions (Final Cut Server, biblioteques…).
— RAID. Dispositiu d'emmagatzematge massiu, d’alt rendiment i fiabilitat.

S’està treballant en la proposta per dotar de l’equipament audiovisual necessari els nous 
espais de l’edifici de Can Oleo.

Convenis
Signatura d’un conveni de col·laboració entre Ràdio i Televisió de Mallorca (RTVM) i la 
Universitat de les Illes Balears (UIB). L’objecte del conveni és establir un marc d’actuació 
entre RTVM i la UIB per promoure la difusió de continguts audiovisuals creats, tutelats i/o 
en referència a l’actualitat  docent  i  investigadora i  de divulgació de les activitats  de la 
mateixa UIB, a través de les graelles de programació de RTVM.

Signatura d’un compromís per al desenvolupament d'un programa de cooperació educativa 
a través del qual els estudiants del Màster Universitari de Patrimoni Cultural: Investigació i 
Gestió d’aquesta universitat puguin accedir al coneixement de les tècniques i metodologia 
del  Servei  de  Recursos  Audiovisuals,  com a  complement  pràctic  de  la  seva  formació 
teòrica.
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Produccions:

Gràfic 

Produccions Hores totals
Campus d'Excel·lència (Rectorat) 248
Pren Nota (sèrie de 24 capítols) (Vicerectorat d’Estudiants) 381
Les darreres madones de possessió (Màster de Patrimoni Cultural) 150
Competencias Parentales (Dept. de Pedagogia i Didàctiques 
Específiques)
CAFFT3 (Dept. de Psicologia)
TOTAL 877
Taula 1

Enregistraments:

Gràfic 

Enregistraments Quantitat
Conferències, jornades i congressos
Institucionals (rodes informatives, convenis, inauguracions…)
Actes del SAC
Gravacions de projectes de vídeo
TOTAL 
Taula 2

2



Videoconferència:

Gràfic 

Concepte Hores de videoconferència
Curs acadèmic 3301,53
Conferència/Visita 260,12
Reunió 279,23
Postgrau/Doctorat/Semirari/Màster/Curs 772,58
Exàmens 38,50
TOTAL 4651,97
Taula 3

Comandes:

Gràfic 
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Departament Nº  Comandes
Economia i Empresa 
Oficina de Convergència i Harmonització Europea 
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació 
SAC 
Filologia Catalana i Lingüística General 
Filosofia i Treball Social 
Economia Aplicada 
Infermeria i Fisioteràpia 
Infermeria 
Psicologia 
Biologia 
Filologia Espanyola, Moderna i Llatina 
Fisioteràpia 
IFISC 
Altres
TOTAL 
Taula 4

Préstec:

Gràfic 

Material Quantitat
Videoprojectors
Altaveus
Càmeres
Micròfons portàtils
Micròfons
Pantalles de projecció
Trípodes
Projector de diapositives
TOTAL
Taula 5
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10.2. Serveis a la recerca

10.2.1. 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 d’aquests. 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 els objectius esmentats, l’OSR realitza les activitats següents:
— Gestió  d'ajuts  per  a  l'assistència  a  congressos  i  estades  de  treball  (Programa de 

foment de la recerca).
— Gestió d'ajuts per a la incorporació de tècnics (Programa de foment de la recerca).
— Gestió  de  reparació  i  reposició  de  material  científic  (Programa de  foment  de  la 

recerca).
— Estades breus de professors convidats (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 d’ajuts a projectes propis (Programa de foment de la recerca).
— Gestió de patents (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  del  catàleg d'investigadors i  grups de recerca (Programa de foment  de la 

recerca).
— Gestió d’ajuts per a la publicació i difusió de la investigació (Programa de foment de 

la recerca).
— 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.

— Assessorament per a la presentació de projectes d’investigació a les convocatòries 
abans esmentades.

— Gestió i seguiment de projectes d'investigació concedits.
— Gestió dels currículums dels investigadors (GREC).
— Elaboració del catàleg de projectes.
— Elaboració de la Memòria d’investigació.
— Gestió de beques de col·laboració.
— Gestió del programa Ramón y Cajal.
— Gestió del programa Juan de la Cierva.
— Gestió del programa José Castillejo.
— Gestió dels programes de tècnics en projectes de R+D i tècnics en infraestructures.
— Gestió del Programa de joves doctors estrangers en universitats públiques i centres 

d’investigació espanyols.



— Gestió del Programa d’estades d'investigació a la Universitat de Harvard (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).



10.2.2. Partituroteca i Centre de Documentació Musical 

Integrada en el Servei de Biblioteca i Documentació i ubicada al tercer pis de l’edifici 
Sa Riera, la Partituroteca i Centre de Documentació Musical de la UIB és un espai de 
recerca obert a la recepció i difusió de tot tipus de documentació musical, amb especial 
deferència a la producció de les Illes Balears.

El seu fons està integrat bàsicament per:

— Llegat de compositors balears: Joan M. Thomàs, Antoni Matheu, Antoni Torrandell, 
Bartomeu Oliver,  Arxiu Musical  del  Parlament  de les  Illes  Balears,  compositors 
contemporanis.

— Arxiu sonor: CD de música de les Balears i Fons Tomàs Seguí (enregistraments 
sonors de totes les èpoques i en tots els formats).

— Biblioteca musical de complement

Durant el curs 2009-2010:

— S’han ampliat amb diverses donacions els fons:
• Antoni Torrandell
• Tomàs Seguí

— S’ha  finalitzat  l’ordenació  i  la  catalogació  del  Fons  Antoni  Torrandell  (118 
partitures  i  27  documents  crítics  i/o  biogràfics)  i  s’està  fent  feina  amb el  Fons 
Bartomeu Oliver (118 partitures ms. catalogades). 

— S’ha  obert  i  ordenat  tot  l’arxiu  Joan  Maria  Thomàs;  actualment  està  en  procés 
d’inventari i d’elaboració dels pertinents quadres de classificació.

— Visita de prop d’un centenar d’usuaris, sobretot investigadors i estudiants de música. 
Visita  col·lectiva  dels  alumnes  de  Mestre,  especialitat  de  Música,  d’Alberta 
Giménez.  Consultes  des  de  la  Península  i  l’estranger.  Préstec  de  nombrosos 
documents.

— Segons dades proporcionades per la unitat de catalogació i processament tècnic del 
SBD, s’han catalogat 242 documents i s’han incorporat al catàleg bibliogràfic en 
línia de la UIB 49 articles de revista.



10.2.3. Serveis Cientificotècnics

Incorporació d’equips nous
— Calorímetre diferencial d'escombratge nano DSC de TA Instruments.
— Calorímetre de valoració isotèrmica nano ITC de TA Instruments.
— Sistema d’anàlisi de fragments de DNA per electroforesi en camp polsant CHEF 

Mapper de Bio-Rad.
— Sistema de detecció d’imatges per fluorescència infraroja de LI-COR.
— Millora i  actualització  del  sistema  de  microscòpia confocal  Leica TCS-SP2: 

Instal·lació de làser d'excitació de 405 nm, adaptació del sistema òptic i del software 
al nou làser i instal·lació de càmera d’alta sensibilitat.

Participació en activitats docents
— MARTORELL,  G.  Classes  teòriques  i  pràctiques  en  el  Màster  de  Ciència  i 

Tecnologia Química, UIB.
— MARTORELL, G i HIERRO, F. Classes pràctiques a la llicenciatura de Biologia, 

UIB.

Seminaris i cursos impartits a la UIB
— CIFRE, J. Termogravimetria i anàlisi tèrmica diferencial i Calorimetria diferencial 

d'escombratge. 
— DE  FRANCISCO,  T.  Curs  d’actualització  professional  per  a  la  formació  en 

protecció i experimentació animal de personal experimentador (categoria B).
— GONZÁLEZ, J.  Espectroscòpia d’emissió atòmica (ICP-OES),  Espectrometria de 

masses  amb plasma  acoblat  inductivament  (ICP-MS),  Espectroscòpia  d’absorció 
atòmica  (FI-MHS  i  THGA),  Espectrometria  de  masses  MALDI-TOF, 
Espectroscòpia UV-visible.

— MARTORELL, G. Cromatografia de gasos, Fluorescència, Ressonància magnètica 
nuclear, Espectrometria de gasos masses, Espectrometria d’infraroig. 

Participació en articles publicats
— Evolución de la litiasis residual post-LEOC en función del tipo de cálculo renal y de 

la  composición  de  la  orina.  Grases,  F.,  Costa-Bauzà,  A.,  Isern,  B.,  Sanchis,  P., 
Perelló, J., Hierro, F., Conte Visus, A. Archivos Españoles de Urología. 2009; 62: 
473-82. 

— Hypogenic  Speleogenetic  Evidences  in  the  development  of  Cova  des  Pas  de 
Vallgornera  (Mallorca  Island,  Western  Mediterranean).  Fornós,  J.  J.,  Cifre,  J., 
Hierro, F., Ginés, A., Ginés, J., Merino, A., Gràcia, F. Advances in Research Karst 
Media.

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 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.



10.2.4. Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció (SSIGT)

La missió del SSIGT és 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.
Informació general: http://ssigt.uib.es

El Servei de SIG i Teledetecció ha rebut una ajuda FEDER UNBB08-4E-013 Cluster para 
la construcción de una Infraestructura Científica de Datos Espaciales i al llarg   del curs 
2009-2010 s’han fet gestions per a l’adquisició de la nova infraestructura. En l’actualitat es 
treballa amb el Centre de Tecnologies de la Informació per allotjar els servidors a les seves 
instal·lacions.

El  Servei  de  SIG  ha  adquirit  i  renovat  les  llicències  educatives:  Bentley  SELECT 
(MicroStation), Autodesk Education Master Suite 2010 (AutoCAD), ArcGIS v. 9.3 (ESRI) i 
v. MiraMon 6.0

Les principals activitats del SSIGT al llarg del curs 2009-2010 han estat les següents:
— Prestació de serveis per al suport de les tasques docents, investigadores i de gestió de la 

comunitat universitària. (Taula 1.)
— Participació en projectes de R+D, convenis institucionals i contractes:

 Col·laboració
— Estructura  diaria  de  la  precipitación  en  Baleares  y  sus  conexiones 

mediterráneas.  Ministerio  de  Ciencia  e  Innovación,  CGL2008-06129-C02-
02/CLI, 2009-2011. (RECABA). IP: Dr. Miquel Grimalt Gelabert.

— Cartografia dels sòls de Balears. Conselleria de Medi Ambient. Govern de les 
Illes Balears. Direcció: Dr. Jaume Vadell (2008-2010).

— Atlas  de  biodiversidad  marina  del  Mar  Balear.  Instituto  Español  de 
Oceanografía.  Fundación  Biodiversidad.  Convocatoria  Proyectos  de 
Investigación 2010. IP: Dra. Salud Deudero Company.

 Desenvolupament
— Estudi  sobre  l’accessibilitat  als  municipis  de  Mallorca.  Institut  Mallorquí 

d’Afers Socials (Consell de Mallorca). D’agost de 2009 a desembre de 2010. 
IP: Dra. Joana Maria Petrus / Maurici Ruiz.

— Desenvolupament  d’un  Sistema  d’Informació  Geogràfica  per  a  la  Platja  de 
Palma. Consorci Platja de Palma. 2009-2010. IP: Maurici Ruiz.

— Auditoria del Sistema d’Informació Geogràfica de la Gerència d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Palma. Ajuntament de Palma. 2009. IP: Maurici Ruiz.

— Assistència tècnica per a la redacció d’un Plec de condicions tècniques per al 
projecte de Geoportal de la Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma. 
2010. IP: Maurici Ruiz.

— Accions formatives:
 Curs d’actualització en SIG (25 h). Edicions: (4) Col·legi de Biòlegs (novembre, 

2009); Col·legi de Geògrafs (febrer, 2010); Urbanisme-Ajuntament de Palma (març, 
2010)  i  Conselleria  d’Interior  -  Servei  d’Emergències  /  Serveis  Ferroviaris  de 
Mallorca (març-abril, 2010).

 Curs exprés en SIG per al PDI de la UIB (10 h). Maig-juny de 2010.
— Realització de projectes institucionals

http://ssigt.uib.es/


 Disseny de la infraestructura de dades espacials de la UIB.
 Disseny d’una aplicació SIG per a la gestió d’espais de la UIB.
 Servidor cartogràfic del campus. (Figura 2.)

— Activitats de difusió:
 Participació en les jornades Coneix el Campus de la UIB i Vine a la Universitat, 

coordinades pel Servei d’Informació de la UIB.
 Participació en la Setmana de l’Accessibilitat Universal. 10 anys de la Taula per 

l’Accessibilitat  14-18  de  juny  de  2010.  Presentació  del  «Diagnòstic  de 
l’accessibilitat d’alguns municipis de Mallorca». Resultats del conveni UIB-IMAS 
(Consell de Mallorca).

 Article a la revista Alimara, 54. Juny de 2010. «Gestió de l'accessibilitat urbanística 
i  arquitectònica  mitjançant  tecnologies  de  la  informació  geogràfica:  Sistema 
d'Informació  Geogràfica  de  l'Accessibilitat  de  Mallorca  (SIGAM)».  Autors:  M. 
Ruiz; J. Ramon; J. M. Petrus. http://www.revistaalimara.net/?id_section=228 

Tipus de servei Nre. d’actuacionsTipus de servei Nre. d’actuacions
(Assistència tècnica) Creació de 
bases de dades geogràfiques

6
Lloguer  d’equipaments  i 
espais

6

(Assistència tècnica) Elaboració 
de productes cartogràfics

30 Reprografia de gran format306

(Assistència tècnica) Anàlisi  de 
dades geogràfiques

15
Activitats  formatives  en 
tecnologies de la informació 
geogràfica

5

(Assistència tècnica) Creació de 
serveis cartogràfics web

4

Desenvolupament  de 
projectes  R+D+I  en 
tecnologies de la informació 
geogràfica

7

(Assistència tècnica) Instal·lació 
de programari

3 Projectes institucionals 6

(Assistència  tècnica) 
Desenvolupament  d’aplicacions 
informàtiques

2 Sol·licitud de projectes 4

(Assistència  tècnica) 
Subministrament  de  dades 
geogràfiques

9

(Assistència  tècnica) 
Assessorament en TIG

14

Taula 1. Relació d’actuacions realitzades 

http://www.revistaalimara.net/?id_section=228


Figura 2. Visor cartogràfic del campus. Versió beta.



10.3. Altres serveis

10.3.1 Gabinet Tècnic d’Imatge (GTIM)

L'activitat del Gabinet s’ha centrat principalment en el disseny de cartells i en els 
dissenys que es poden derivar de l'activitat anunciada; la majoria dels dissenys de 
cartells vénen acompanyats de programes de mà (tríptics, díptics i flyers).

S’han realitzat altres dissenys damunt suports  diferents, com una gran lona a la 
façana de l'edifici Sa Riera per celebrar l'Any Darwin.

La producció gràfica també ha estat present en el disseny de cobertes de revistes 
(Edicions UIB).

El GTIM ha realitzat tasques d'assessorament i aplicació de la imatge corporativa 
de la Universitat a la comunitat universitària i a l'exterior.

La producció de l'any 2009 ha estat de 107 cartells editats

— Servei  d'Activitats  Culturals  (SAC).  Vicerectorat  primer,  de  Planificació  i 
Coordinació Universitària: 50 cartells

— Institut  de  Ciències  de  l'Educació  (ICE).  Vicerectorat  de  Projecció  Cultural:  30 
cartells

— Universitat  Oberta  per  a  Majors  (UOM).  Vicerectorat  de  Projecció  Cultural:  8 
cartells

— Altres  (Servei  Lingüístic,  Servei  d'Informació,  Observatori  Social,  Pastoral 
Universitària, Consell Social, Càtedra de Gènere…): 19 cartells



10.3.2. Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU)

El POTU té com a finalitats facilitar la transició i la incorporació de nous alumnes a la 
Universitat, la difusió de la importància de la formació superior entre els alumnes de 
l’educació secundària, i millorar les relacions entre la secundària i la Universitat (més 
informació  a  http://www.uib.es/ca/infsobre/estudis/potu/index.html).  Proposa  i 
desenvolupa nombroses activitats, especialment amb la col·laboració del SI-UIB. Les 
més representatives durant el curs 2009-2010 han estat: 

La UIB amb tu (http://lauibambtu.uib.cat), inclou les activitats d’informació i orientació 
de la UIB als centres de secundària. Aquest programa té una excel·lent acceptació als 
centres de secundària, que la incorporen als plans d’orientació i d’activitats culturals. 

Sessions de motivació universitària i altres xerrades: els tècnics del POTU han impartit 
aquest curs 111 sessions per a 5.418 alumnes de 4t d’ESO, CFGM, CFGS i 1r curs de 
batxillerat de 74 centres de secundària de les Illes Balears, i 15 sessions d’informació 
sobre l’orientació cap als estudis universitaris per a pares i mares (548 assistents de 16 
centres). També s’han impartit 51 conferències de divulgació científica, social i cultural 
a càrrec de professorat de la Universitat, 8 sessions sobre l’oferta d’estudis de la UIB, a 
càrrec de professorat de la UIB (1.200 assistents), a més de les xerrades sobre accés a la 
Universitat a càrrec dels tècnics del SI-UIB (4.337 assistents). S’ha col·laborat amb el 
SI-UIB en la celebració de dues sessions informatives sobre l’accés a la Universitat per 
a famílies (850 assistents) i una jornada de portes obertes per a famílies (102 assistents). 

Es manté el DEMOLAB a la Facultat de Ciències, amb la participació de 3.041 alumnes 
de 116 centres de secundària de Mallorca, Menorca i Eivissa, i s’ha obert el DEMOTEC 
a l’Escola Politècnica Superior, amb una participació de 460 alumnes de 12 centres. 
S’ha convocat el primer Campus Cientificotècnic d’Estiu per potenciar l’interès per la 
ciència i la tecnologia, adreçat a alumnes de 4t d’ESO i 1r de batxillerat. El proper any 
acadèmic  s’obrirà  experimentalment  l’ARQUEÒDROM  (simulació  de  pràctiques 
d’arqueologia  per  a  alumnes  de  secundària).  S’ha  col·laborat  amb  el  delegat  de  la 
Rectora en l’oferta d’aquestes activitats a les seus universitàries. 

III Jornada Secundària-Universitat: La transició a la Universitat. Accés i admissió: els 
nous plantejaments, amb sessions a Mallorca (16 d’octubre de 2009, 188 assistents), 
Menorca  (23  d’octubre,  23  assistents)  i  Eivissa  i  Formentera  (30  d’octubre,  44 
assistents). 

Amb la col·laboració de l’OSR, s’ha preparat l’activitat Investiga amb la UIB, per a la 
difusió de la recerca de la UIB per a alumnes de batxillerat, que serà inclosa en l’oferta 
La UIB amb tu per al proper any acadèmic, amb la participació d’un mínim de 10 grups 
de recerca. 

S’han constituït, per impuls del director del Secretariat Tècnic d'Accés a la Universitat, 
13 seminaris específics per àrees amb la participació de més d’un centenar de professors 
de secundària i de la UIB, per tractar temes relatius a les proves d’accés a la Universitat 
i altres. 

http://lauibambtu.uib.cat/
http://www.uib.es/ca/infsobre/estudis/potu/index.html


10.4. Oficines

10.4.1. Oficina de Convergència i Harmonització Europea

Convenis coordinats per l’OCIHE
• Conveni instrumental de subvenció entre la Conselleria d’Educació i Cultura i la Universitat 

de les  Illes  Balears per  a  l’adaptació de les  institucions universitàries a  l’espai  europeu 
d’educació superior

• Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació i la Universitat de les Illes Balears 
per a l’impuls i implementació de sistemes tutorials d’estudis de grau

Les accions estratègiques de l’OCIHE durant l’any acadèmic 2009-2010 s’han centrat en tres 
àmbits fonamentals:

A. Àmbit de l’ordenació dels ensenyaments oficials
• Assessorament a les comissions d’elaboració i disseny de títols oficials adaptats a l’espai 

europeu, així com l’avaluació de les propostes dels corresponents plans d’estudis al si de la 
Comissió Assessora abans del seu enviament al Consell d’Universitats.

• Col·laboració en l’elaboració de normatives per a l’adaptació de l’ordenació acadèmica a 
l’espai europeu: (a) acord executiu pel qual es crea la Comissió Tècnica d’Avaluació Docent 
(CTAD), que vetllarà per l’estructura de l’avaluació docent i la millora de la docència; (b) 
acord normatiu pel qual s’aprova el reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris 
de  caràcter  oficial  (grau  i  màster)  de  la  UIB;  (c)  acord  normatiu  pel  qual  s’aprova  la 
normativa per a la concessió de crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en 
activitats  universitàries  culturals,  esportives,  de  representació  estudiantil,  solidàries  i  de 
cooperació.

B. Àmbit de la innovació i formació docent
• Cursos de formació en innovació docent dirigits al professorat que impartirà docència en 

títols de grau i màster oficials l’any 2010-2011. Com a material de suport es va publicar el 
llibre: Montaño, J. J. i Pinya, C. (2009).  Orientacions i criteris de la UIB per adaptar la  
docència a l’EEES. Palma: Universitat de les Illes Balears.

• Sessions formatives específiques sobre metodologia docent segons les necessitats de cada 
centre de la Universitat.

• Col·laboració  amb el  Vicerectorat  de  Professorat  i  Innovació  Pedagògica  i  l’ICE  en  la 
selecció, el seguiment i l’avaluació final dels treballs desenvolupats dins la convocatòria 
2009-2010 sobre projectes d’innovació docent.

• Coordinació  dels  projectes  subvencionats  pel  Ministeri  d’Educació,  per  a  l’impuls  i 
implementació de sistemes tutorials en els següents estudis de grau oficials: Administració i 
Direcció d’Empreses, Fisioteràpia i Enginyeria Informàtica.

• Col·laboració amb el  CTI en la  millora  de  les eines informàtiques en línia  de  suport  a 
l’activitat docent: l’eina per introduir els continguts de les guies docents de les assignatures i 
l’eina per dissenyar el  cronograma o distribució d’hores de treball  presencial  i  autònom 
setmanal de l’alumnat.

C. Àmbit de la difusió de l’EEES
• Curs L’adaptació de la UIB a l’espai europeu d’educació superior: dins el Pla de formació 

per al personal de la UIB i destinat al personal d’administració i serveis.
• Curs Orientacions i criteris de la UIB per adaptar la docència a l’EEES, dirigit al professorat 

de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB).
• Conferència  «L’espai  europeu  d’educació  superior»,  dirigida  al  personal  de  l’Institut 

Municipal de Formació, Ocupació i Foment (IMFOF) de l’Ajuntament de Palma.



• Actualització i millora de la pàgina web de l’OCIHE com a portal de referència a nivell 
nacional sobre tot el que es relaciona amb l’espai europeu d’educació superior.
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10.4.2. Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat (OGAS)

Per Acord executiu del dia 10 de març de 2009 es creà l’Oficina de Gestió Ambiental i 
Sostenibilitat (OGAS), que depèn orgànicament del Vicerectorat d’Estudiants i Campus. 

1. Funcions del curs 2009-2010

a) Assessorar:  s’han fet  reunions amb els  diferents  concessionaris,  una empresa de 
mobilitat energètica interessada a instal·lar-se al campus, el Sindicat d’Estudiants 
dels Països Catalans, entre d’altres.

b) Coordinar la gestió ambiental: coordinar diverses propostes, com per exemple la 
millora de la gestió de la mobilitat del campus, supervisar la gestió del servei de 
jardineria i la gestió ambiental dels concessionaris de serveis.

c) Realitzar tasques tècniques: un estudi de l’estat i  les necessitats de les papereres 
exteriors del campus, la modificació del pla especial del campus, col·laborar amb un 
estudi de mobilitat del campus i participar en el projecte de Campus d’Excel·lència 
Internacional.

d) Programes formatius d’aspectes ambientals: s’està preparant un curs per el PAS, i 
diverses jornades per al proper curs. 

2. Línies d’actuació del curs 2009-2010

a) Recollir i gestionar la informació ambiental: centralització i recollida de dades per a 
una millor gestió ambiental sobre: producció de residus, consum energètic, demanda 
del bus circular, consum d’aigua...

b) Ordenació urbanística i planificació del campus: la modificació del pla especial del 
campus, el projecte per convertir el campus en zona de vianants, el tancament del 
campus i una rehabilitació paisatgística.

c) Gestió dels recursos hídrics: recopilació històrica de dades en consum de l’aigua, 
impulsar la finalització del projecte de depuració natural a través de les llacunes del 
campus.

d) Mobilitat  al  campus:  recopilació  de  dades,  estudi  de  mobilitat  del  campus, 
canalització  d’una  enquesta  de  mobilitat  al  PAS  promoguda  per  una  alumna,  i 
diferents campanyes de promoció per una mobilitat sostenible.

e) Realitzar la memòria de sostenibilitat: establir uns indicadors rellevants.

f) Comprovar l’aplicació de criteris de sostenibilitat: contacte amb els concessionaris 
per millorar la seva gestió ambiental i l’assistència a jornades per conèixer el que 
s’està fent. 

g) Col·laborar en el Grup de Treball per a la Qualitat Ambiental i el Desenvolupament 
Sostenible de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE): 
s’ha  assistit  al  seminari  permanent  de  la  comissió,  realitzat  a  Alacant,  i  s’està 
col·laborant activament amb els grups de treball de mobilitat i de compra ètica. 

h) Informar sobre temes ambientals i de l’Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat: 
el funcionament de la pàgina web de l’OGAS i un tríptic informatiu de l’OGAS.

3. Personal de l’OGAS

Una auxiliar administrativa compartida amb la inspecció de qualitat i concessionaris; un 
becari  col·laborador  en  el  disseny  i  gestió  de  la  pàgina  web,  i  del  sistema  de 
documentació, a més de les tasques i funcions diàries de l’oficina i el director.



10.4.3. Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes 

Activitats de difusió
— Renovació i actualització de la pàgina web de l’Oficina (www.uib.es/servei/igualtat).
— Amb l’objectiu de donar a conèixer les funcions i els serveis de l’Oficina i per establir 

canals  de  comunicació  i  cooperació,  hem continuat  establint  contacte  amb la  resta 
d’universitats  espanyoles  i  amb  els  organismes  i  programes  propis  de  la  nostra 
universitat.

— Participació en el programa d’acolliment al nou alumnat.
— Assessorament sobre la integració del principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i 

homes en l’elaboració dels nous plans d’estudis universitaris.
— Atendre i donar resposta a les diferents consultes i suggeriments que ens han arribat 

durant aquest darrer curs.
— Manteniment del servei de préstec de llibres i materials audiovisuals amb continguts 

relacionats amb les dues àrees d’estudi.

Activitats d’investigació
Elaboració de la proposta de diagnòstic quantitatiu per a l’elaboració d’un pla d’igualtat de 
la UIB per encàrrec de la Comissió de Política de la Igualtat de la UIB

Activitats formatives
S’han  dut  a  terme  diverses  conferències  a  la  nostra  universitat  i  en  altres  universitats 
espanyoles sobre la temàtica de l’Oficina.



10.4.4. 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 en l’àmbit 
universitari.

Intervenció individualitzada: Engloba el conjunt d’accions per al suport d’una persona 
en concret, partint de la demanda de suport.

Durant el curs 2009-2010 l’Oficina va atendre 102 persones amb necessitats especials. 
El  col·lectiu  de  persones  amb  necessitats  especials  és  molt  divers.  Engloba 
principalment l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge (dislèxia, problemes d’atenció, 
etc.) i les persones amb discapacitat (visual, auditiva, motriu, etc). Aquestes darreres 
tenen dret al certificat de persona amb discapacitat, que serveix per obtenir ajudes, com 
ara la matrícula gratuïta als estudis universitaris.

La  taula  següent  mostra  la  distribució  d’alumnes  que  es  matricularen per  la  via  de 
matrícula gratuïta per a persones amb discapacitat.

 1r i 2n cicle Grau Altres
Alumnat amb certificat 
de persona amb discapacitat

57 12 16

Alumnat amb necessitats especials 
sense certificat de discapacitat

18 5 0

Per  respondre  a  les  demandes  de  l’alumnat,  l’Oficina  duu  a  terme  tot  un  seguit 
d’intervencions relacionades amb:
— Suport en els procediments administratius per a la matriculació.
— Acompanyament a la tutoria de matrícula. 
— Avaluació de les necessitats.
— Realitzar les adaptacions més pertinents per a cada persona en funció de les seves 

necessitats i de la nova etapa educativa.
— Reunions amb el professorat.
— Informes al professorat de necessitats i adaptacions. 
— Seguiment telefònic amb el professorat durant el semestre.
— Informació sobre productes de suport i ajudes tècniques.
— Informació sobre beques i ajudes per a persones amb discapacitat.
— Suport als exàmens.
— Informes per a les instal·lacions esportives.
— Actuacions en situacions de crisi.

Tot i que aquest sector sigui menys nombrós, també s’han atès demandes de PDI i PAS 
amb discapacitat per a l’adaptació dels seus llocs de treball.

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. 
— Projecte de retolació en braille de les aules, els despatxos i serveis dels edificis del 

campus.



— Portes automàtiques als edificis.
— Intèrpret de llengua de signes.
— Modificació  de  l’estructura de  les  aules:  rampa  lateral   a  aules  per  accedir  a  la 

tarima, adaptació d’espai d’estudi per a persones usuàries de cadira de rodes.
— Accessibilitat de les aturades de l’EMT per a persones amb discapacitat visual.
— Millora de l’accessibilitat a edificis.
— Proves d’avaluació amb ordinador.
— Assessorament  als  instituts  d’ensenyament  secundari  (IES)  i  a  altres  centres 

educatius. 
— Suport  al  Servei  de  Recursos  Humans,  per  a  les  proves  selectives  de  places 

reservades per a persones amb discapacitat.
— Suport  al  Servei  de  Prevenció,  assessorament  per  a  l’elaboració  del  pla 

d’emergències per tal de considerar les necessitats especials de les persones amb 
discapacitat en cas d’evacuació dels edificis.

— Coordinació amb altres serveis de la UIB per a la derivació de casos (PROA, UAPI).

Accions per a la millora de l’Oficina
— Actualització  de  la  web.  S’ha  adaptat  el  format  de  la  web  al  nou  sistema  de 

publicació de la web de la UIB i s’ha continuat revisant la informació de la web i 
editant nous continguts. La nova adreça és <http://oficinasuport.uib.es/>. 

— Elaboració del fullet informatiu. Hem editat un punt de llibre amb la informació més 
rellevant per conèixer l’Oficina.

— Reelaboració de la base de dades. Hem refet la base de dades de persones que han 
rebut el suport de l’Oficina.

— Adquisició de productes i ajudes tècniques.
— Gestió de productes i ajudes tècniques.
— Adquisició de material per a l’Oficina.

http://oficinasuport.uib.es/


11. Instituts universitaris

11.1. Institut de Ciències de l’Educació (ICE)

Activitats realitzades per l’Institut de Ciències de l’Educació:

1) Postgraus (9 cursos)
Hores: 1.272
Alumnes matriculats: 562
Professorat UIB: 44
Professorat extern: 71

2) Cursos (11)
Hores: 491
Alumnes matriculats: 560
Professorat UIB: 9
Professorat extern: 28

3) Jornades (5)
Hores: 49
Alumnes matriculats: 284
Professorat UIB: 1
Professorat extern: 40

4) Programa d’Ajuts per a la Docència Universitària (20 cursos)
Hores: 97
Alumnes matriculats: 528
Professorat UIB: 7
Professorat extern: 8

5) Accions formatives amb suport en línia (13)
Alumnes: 332

6) Pla de reciclatge
Hores: 2.091
Alumnes matriculats: 2.037
Professorat UIB: 8
Professorat extern: 39

7) Seminaris (14)
Hores: 140
Participants: 106
Professorat UIB: 15
Professorat extern: 91

Resum total (no hi consta el punt 7. Seminaris)
Activitats: 59



Hores: 4.000
Alumnes matriculats: 4.303
Professorat UIB: 69
Professorat extern: 186

Enllaç pàgina web: http://www.ice.uib.cat/

http://www.ice.uib.cat/


11.2. Institus univesitaris de recerca

11.2.1. Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC)

L'IFISC (Institut  de  Física  Interdisciplinària  i  Sistemes  Complexos)  és  un  centre  de  titularitat 
compartida entre  la Universitat  de les Illes  Balears (UIB) i  el  Consell  Superior d’Investigacions 
Científiques (CSIC) creat per un acord específic signat entre ambdós el juny de 2007. Des del mes de 
gener de 2009 l'IFISC té la seu a l'edifici dels instituts universitaris del campus universitari.

La línia transversal d'investigació de l’IFISC que fonamenta, unifica i percola la resta d’activitats és 
l’estudi dels fenòmens genèrics en  sistemes complexos: física estadística i no lineal,  amb forts 
components metodològics de sistemes dinàmics, mètodes computacionals i mecànica quàntica. Des 
d’aquest  focus  de conceptes i  idees,  els  investigadors  assumeixen el  risc  de definir  i  actualitzar 
cooperativament  projectes  d’investigació  en  un  esquema  flexible,  canviant  i  entrellaçat  en  les 
següents línies específiques d’investigació actuals: 
— Física quàntica: fotons, electrons i informació  
— Òptica no lineal i dinàmica de dispositius optoelectrònics  
— Dinàmica de fluids, biofluids i fluids geofísics  
— Física biològica i fenòmens no lineals en ecologia i fisiologia  
— Dinàmica i efectes col·lectius en sistemes socials  

1. Resum de les activitats i les dades principals de l’IFISC durant el curs 2009-2010

PERSONAL

15 investigadors permanents, 2 investigadors associats, 11 investigadors 
postdoctorals, 22 estudiants de doctorat, 7 persones de suport tècnic i 
administratiu (2010), 4 visitants de llarga durada, 55 visitants de curta 
durada (2009)

PROJECTES 
D'INVESTIGACIÓ

8  projectes  finançats  per  la  Comissió  Europea;  8  de  participació  en 
xarxes europees, 8 projectes finançats pel Pla nacional de ciència; 17 
altres  ajudes  del  Pla  nacional,  15  altres  projectes  d'investigació;  6 
projectes  d'investigació  amb  col·laboració  de  membres  de  l'IFISC 
(2009).
Pressupost dels projectes actius el 2009: 4.130.720 euros

SEMINARIS 63 (2009)

PUBLICACIONS 56 JCR Journals i 18 altres publicacions (2009)

PROGRAMA DE 
CONGRESSOS IFISC —El programa TCS (IFISC-MPIPKS): consisteix en una sèrie de tallers 

sobre tendències en sistemes complexos organitzats conjuntament per 
l’IFISC  i  l’Institut  Max  Planck  de  Sistemes  Complexos  de  Dresden 
(MPIPKS), portats a terme tant a Palma com a Dresden. Les activitats a 
Palma es realitzen amb el suport del Govern balear:

• Bsinc 09  : Sincronització i Dinàmica Complexa a Multiescala al 

1

http://www.mpipks-dresden.mpg.de/~bsync09/
http://ifisc.uib.es/publications/
http://ifisc.uib.es/seminars/seminars-past.php?initdate1=2009&enddate1=&keyword=
http://ifisc.uib.es/people/
http://ifisc.uib.es/research/research_social.php
http://ifisc.uib.es/research/research_bio.php
http://ifisc.uib.es/research/research_fluid.php
http://ifisc.uib.es/research/research_optics.php
http://ifisc.uib.es/research/research_quantum.php
http://ifisc.uib-csic.es/contact.php
http://ifisc.uib.es/


Cervell (2-6 de novembre de 2009, Dresden)
• Darwin  09  :  150  Anys  després:  De  l'evolució  molecular  al 

llenguatge (23-27 de novembre de 2009, Palma) 
• Orflow10:  Living  Organisms  in  Flows:  From  small-scale 

turbulence to geophysical flows (7-11 de juny de 2010, Palma)
—Robust 10: Conference (IFISC-VolkswagenStiftung): Emergence and 
Design  of  Robustness:  General  Principles  and  Applications  to 
Biological, Social and Industrial Networks (21-25 de setembre de 2010). 
—Symposium  on  Mechanics  of  Large  Molecular  Assemblies:  from 
single molecules to cell shape (18 d’abril de 2010)
—IFISC Exploratory Workshops: 

• New Trends in Photonics (12 de gener de 2010)
• How does information processing emerge in the brain? (9-10 de 

març de 2010)

ACTIVITATS DE 
DIVULGACIÓ 
CIENTÍFICA

—Cicle de conferències (SAC) La nostra Ciència de cada Dia (4-18 de 
novembre de 2009)
—Jornada de Portes Obertes a l’IFISC (9-13 de novembre de 2009)
—Demolab IFISC (29 de març i 19 d’abril de 2010)
—Cicle de conferències Explorant les Fronteres entre els Sabers III (10, 
24 i 31 de març de 2010) 
—Fira de la Ciència 2010 (13-15 de maig de 2010)
—Cursa de cotxes  solars  el  Dia  Mundial  del  Medi  Ambient:  IFISC-
OSA (5 de juny de 2010)
—II Jornades d’Òptica Moderna IFISC-OSA, 50 Aniversari del Làser 
(5-9 de juliol de 2010)

MÉS INFORMACIÓ http://ifisc.uib-csic.es

2

http://ifisc.uib-csic.es/
http://ifisc.uib.es/outreaching
http://ifisc.uib.es/outreaching
http://ifisc.uib.es/outreaching/
http://ifisc.uib-csic.es/darwin09/


2. Dades i gràfics
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11.2.2. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA)

L'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA) és un centre mixt d'investigació 
entre el  Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la  Universitat de les 
Illes Balears (UIB), l'objectiu del qual és la investigació cientificotècnica d'alta qualitat 
en l’àrea de recursos naturals, fent especial èmfasi en la investigació interdisciplinària 
en l'àrea mediterrània.
Des de la seva creació el 1985, l'institut ha passat per una sèrie de reestructuracions i 
canvis que el duen de la denominació inicial, Institut d'Estudis Avançats de les Illes 
Balears, a l'actual, presa el 1995. A l'organigrama podeu consultar l'organització actual 
de l'institut. Durant aquests anys, l'activitat dels nostres investigadors ha donat lloc a la 
creació d’Albatros Marine Technologies , una empresa derivada o spin-off centrada en 
el  desenvolupament  d'instrumentació  per  a  la  recerca  marina.  Així  mateix,  els 
investigadors de l'IMEDEA treballen al Laboratori Internacional en Canvi Global i a la 
Instal·lació Cientificotècnica Singular OceanBIT.

Algunes de les fites científiques ressenyables durant l'any 2009 són:

Projectes i convenis
— Firma del conveni amb la Platja de Palma: al voltant de 30 investigadors i tècnics de 

l'IMEDEA (CSIC-UIB), en col·laboració amb el Consorci Platja de Palma (PdP), 
que lidera el Projecte de Requalificació Integral de la PdP, i d'acord amb un conveni 
establert entre ambdues entitats a tal finalitat, estan realitzant investigació aplicada 
per contribuir a l'emissió de recomanacions per a la gestió sostenible del sistema 
PdP, futura destinació turística revalorada de Mallorca.

— Expedició  de  circumnavegació  Malaspina 2010:  Canvi  Global  i  Exploració  de 
l’Oceà  Global.  CONSOLIDER-2010,  Ministeri  de  Ciència  i  Innovació,  ref. 
CSD2008-00077. IP: Carlos M. Duarte, subvenció: 4.300.000 euros.

Publicacions d’alt impacte
— Michelle  Waycotta,  Carlos  M.  Duarte,  Tim  J.  B.  Carruthersc,  Robert  J.  Orthd, 

William  C.  Dennisonc,  Suzanne  Olyarnike,  Ainsley  Calladinea,  James  W. 
Fourqureanf, Kenneth L. Heck, Jr.g, A. Randall Hughese, Gary A. Kendrickh, W. 
Judson Kenworthyi, Frederick T. Shortj, and Susan L. Williamse. Accelerating loss 
of seagrasses across the globe threatens coastal ecosystems. PNAS

— Nellemann, C., Corcoran, E., Duarte, C. M., Valdes, L., DeYoung, C., Fonseca, L., 
Grimsditch,  G. (eds).  2009.  Blue Carbon. A Rapid Response Assessment.  United 
Nations Environment Programme, GRID-Arendal. 80 p

— Navarro, J., Forero, M. G. , Igual, J. M. , González-Solís, J., Bécares, J., Hobson, X. 
2009.  «Stable  isotopes  and  satellite-tracking  data  indicate  foraging  segregation 
between two subspecies of shearwaters». Biology Letters. Vol. 5. Pàg: 545-548

— Bartumeus  [et  al.],  «Fishery  Discards  Impact  on  Seabird  Movement  Patterns  at 
Regional Scales». Current Biology (2010), doi:10.1016/j.cub.2009.11.073

— Duarte, C. M., M. Holmer, Y. Olsen, D. Soto, N. Marbà, J. Guiu, K. Blackand, I. 
Karakassis. 2009. «Will the Oceans Help Feed Humanity?» BioScience 59: 967–976

— Rafael González-Quirós, Juan del Árbol, María del Mar García-Pacheco, Alfonso 
Silva, José María Naranjo, Beatriz Morales-Nin. 2009. «Life-history of the meagre 
Argyrosomus regius in the Gulf of Cádiz (SW Iberian Peninsula)».  ICES Journal  
Marine Sciences. 

http://oceanbit.org/
http://www.lincg.uc-csic.es/
http://www.albatrosmt.com/
http://imedea.uib-csic.es/estructura.php
http://www.uib.es/
http://www.uib.es/
http://www.csic.es/


Premis i reconeixements
— Carlos M.  Duarte va ser  nomenat  per la  Comissió Europea membre del  Consell 

Científic de l'European Research Council.
— Carlos M.  Duarte va ser condecorat amb la Creu de Plata al Mèrit de la Guàrdia 

Civil.
— Carlos M. Duarte va ser nomenat membre de l'Alt Consell Consultiu en Ciència de 

la Generalitat de València, 2009
— Carlos M.  Duarte va rebre el premi Rei  Jaume I de Protecció del Medi Ambient, 

2009.
— Frederic Cardona Pons va ser distingit amb un accèssit del CES pel seu treball «La 

pesca de recreo y el turismo: una solución para el sector pesquero», que vol mostrar 
el potencial impacte social i econòmic que té la pesca recreativa.
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Enllaços pàgina web:

http://imedea.uib-csic.es
http://imedea.uib-csic.es/departamento.php
http://imedea.uib-csic.es/publicaciones.php
http://imedea.uib-csic.es/noticias.php?cl=MQ==

http://imedea.uib-csic.es/noticias.php?cl=MQ
http://imedea.uib-csic.es/publicaciones.php
http://imedea.uib-csic.es/departamento.php
http://imedea.uib-csic.es/


11.2.3. Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS)

 VIII Jornades d’Investigació del Sistema de Salut de les Illes Balears, juntament 
amb la Conselleria de Salut i Consum, la Fundació Mateu Orfila, la Comissió de 
Formació  Continuada de les Professions  Sanitàries  de les  Illes  Balears  i  l’Obra 
Social Sa Nostra 

 Impartició  de  la  conferència  «Investigación  en  ciencias  de  la  salud: 
oportunidades de financiación», a càrrec de la doctora Cristina Ramos, directora del 
Departament de Gestió de Projectes, Formació i Mobilitat del Centre Nacional de 
Biotecnologia del CSIC 

 Primeres Jornades sobre Brain Computer Interaction
 
 Participació a la VIIII Fira de la Ciència amb les activitats següents:
- Aprenem  a  operar.  Grup  de  Fonaments  d’Oncologia  Quirúrgica  i  de 

Procediments de Mínima Invasió
- Com funciona  el  sistema  nerviós?  Grup  de  Neurodinàmica  i  Psicologia 

Clínica

Publicacions: 120
Àrea de Malalties Infeccioses i Immunològiques: 32
Àrea de Malalties Renals i Cardiovasculars: 15
Àrea de Neurociències: 35
Àrea de Nutrició: 18
Àrea d’Oncohematologia: 20

Projectes: 24
Nacionals: 15
CAIB: 9

Patents vigents: 14

Desenvolupament de nous productes d’interès sanitari: 5

Noves tècniques de diagnòstic: 9

Desenvolupament de nous tractaments: 5



11.3. Instituts de recerca propis

11.3.1. Centre de Recerca Econòmica (UIB - Sa Nostra)

El CRE, institut de recerca propi de la Universitat de les Illes Balears, ha comptat el 
curs  2009-2010,  a  més  de  la  participació  dels  investigadors  del  grup  de  recerca  en 
Anàlisi Econòmica dels Impactes del Turisme (AEIT), amb un equip propi integrat per 
cinc  tècnics,  un  becari  de  col·laboració  amb  la  UIB  i  cinc  becaris  de  cooperació 
educativa.

El  CRE ha  seguit  articulant  la  seva  recerca  al  voltant  de  tres  línies  d’investigació: 
l’economia regional, l’economia del turisme i l’economia ambiental. En aquest sentit, 
l’activitat del centre s’ha orientat a alimentar i millorar el contingut de les publicacions 
periòdiques  com  Conjuntura,  de  periodicitat  quadrimestral,  i  l’Informe  econòmic  i  
social de les Illes Balears 2008,  a través del disseny i  elaboració d’instrumental  de 
caràcter quantitatiu propi, com el sistema d’indicadors sintètics de l’economia balear 
(SIS), l’indicador diari de pressió humana (IDPH), l’índex d’estrès hídric (IEH), l’índex 
de compres freqüents (ICF), estrangers en situació administrativa irregular (ESAI) i el 
manteniment i actualització d’una àmplia base de dades.

En el camp de l’economia del turisme i del medi ambient, els investigadors han treballat 
a l’entorn de tres projectes competitius, un és el VI Programa marc de la Unió Europea 
(Climate Change and Impact Research: the Mediterranean Environment), un altre és el 
finançant  per  la  Comissió  Interministerial  de  Ciència  i  Tecnologia  (CICYT) 
(Externalitats  del  transport  rodat  en  economies  turístiques.  Avaluació  de  polítiques 
correctores per la seva internalització) i, finalment, un projecte de caire regional destinat 
a  grups  emergents  i  competitius  (Externalitats  del  transport  rodat  en  economies 
turístiques).

Fruit d’aquesta recerca és la publicació de sis documents de treball CRE, dotze articles 
en  revistes  especialitzades  com  European Journal  of  Tourism Research,  Journal  of  
Travel Research, Tourism Economics,  Ecological Economics Journal,  Cuadernos de  
Turismo,  o Ecological  Economics  Journal,  entre  d’altres,  i  la  participació  en  vuit 
seminaris  i  congressos  internacionals  (XXXV  Reunión  de  Estudios  Regionales,  VII  
International Symposium on Tourism and Sustainability: Travel & Tourism in the Age  
of Climate Change, 11th Annual BIOECON Conference on Economic Instruments to  
Enhance  the  Conservation  and  Sustainable  Use  of  Biodiversity,  2009  International  
Energy Workshop...). 

Aquestes publicacions i un resum de l’activitat del centre es poden consultar a la web 
<www.cre.uib.es> / <www.cre.sanostra.es> i a la memòria anual 2009, aprovada pel 
Consell Rector el passat 17 de març de 2010.

http://www.cre.sanostra.es/
http://www.cre.uib.es/


11.3.2. Institut d’Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari (IAC3)

L’Institut  d’Aplicacions  Computacionals  de  Codi  Comunitari  (IAC3)  es  crea  en  l’àmbit  de  la 
Universitat  de  les  Illes  Balears  (UIB)  el  juliol  de  2008,  mitjançant  conveni  amb  l’empresa 
GridSystems, derivada en el seu moment de l’àmbit universitari. L’orientació de l’Institut sorgeix a 
partir  d’una  anàlisi  compartida  per  tres  grups  d’investigació,  de  diferents  comunitats  científiques 
(Astrofísica, Relativitat i Tractament d’Imatges). El denominador comú d’aquests grups, a part de la 
seva aposta per l’excel·lència, és el fet que la seva investigació comporta el desenvolupament de codis 
numèrics avançats per a la simulació de sistemes d’equacions en derivades parcials. El IAC3 compta 
amb un equip format per tres catedràtics d’universitat, més 19 doctors, 2 enginyers de software i 8 
becaris d’investigació.

Alguns aspectes que permeten matisar el perfil de l’Institut:

—Una aposta por l’excel·lència en investigació: l’única participació espanyola en el projecte LIGO de 
detecció d’ones de gravitació (www.ligo.org) correspon precisament al grup de Relativitat del IAC3, 
amb resultats publicats fins i tot a la prestigiosa revista Nature el 2009.
—La  transferència  de  coneixements:  a  més  de  les  col·laboracions  amb  empreses  (GridSystems, 
DeimosSpace,  Atos-Origin)  en  diferents  projectes  del  programa  CENIT  del  CDTI  (Ministeri 
d’Indústria),  destaquen  els  projectes  conjunts  i  contractes  amb  les  empreses  DxO  (França, 
www.dxo.com) i Heptagon (Finlàndia, www.heptagon.fi) en l’àmbit del tractament d’imatges, així com 
el registre de patents.

El  2009 el  grup de Relativitat  i  Cosmologia va tenir  7 projectes competitius en marxa,  2  el  grup 
d’Astrofísica i 2 el grup de Tractament d’Imatges. Quant a contractes i convenis, s’han destacat ja els 
contractes CENIT i altres contractes amb empreses. El 2009 es va registrar la patent «Procedimiento de 
establecimiento de correspondencia entre una primera imagen digital y una segunda imagen digital de 
una misma escena para la obtención de disparidades».

En termes de producció científica, el 2009 el grup de Relativitat va publicar 23 articles en revistes 
científiques de difusió internacional, un dels quals a la prestigiosa revista Nature, el grup d’Astrofísica 
en va publicar 11, i el grup de Tractament d’Imatges, 5. A més d’aquests 39 articles, es va publicar 
també una segona edició, revisada i ampliada, d’un llibre sobre relativitat numèrica a la prestigiosa 
editorial Springer. 

http://www.heptagon.fi/
http://www.dxo.com/intl/corporate/home
http://www.ligo.org/about


12. Fundacions

12.1. Fundació Càtedra Iberoamericana

III  Trajectòries Empresarials Eivissa  i Formentera;  amb  la  participació  de  8 
empresaris pitiüsos i 22 assistents.

Premi Juníper Serra; el dia 9 d'octubre es va lliurar el premi Juníper Serra al senyor 
Jaume Pagès Fita, conseller delegat d’Universia, per la seva important labor a favor del 
desenvolupament de la cultura i l’educació iberoamericanes.

Beques per a descendents de les Balears; durant 2009 i 2010 hem atorgat 18 beques a 
joves descendents de Balears que resideixen a l'exterior per fer pràctiques professionals 
en empreses de les Balears i estudis de postgrau a la UIB, en el marc del conveni signat 
amb la Fundació Balears a l’Exterior. Els beneficiaris provenen d'Argentina, de Cuba, 
de Xile, d’Uruguai i de Veneçuela.

Publicacions
1. Publicacions de llibres en format electrònic

— Junípero Serra y California: el proceso de asentamiento y control. Aut.: Antoni 
Picazo Muntaner

— A teoria da ação comunicativa de J. Habermas. Aut.: Inês Lacerda Araújo
— Analysis of oral health education in children with disability: a vulnerable group 

a proposal even. Aut.: Maria del Carmen Patricia Di Nasso Carrada
— Claves para el desarrollo de la fisioterapia en la atención primaria domiciliaria  

en Mallorca: Una propuesta para la transferencia de la investigación cualitativa 
al contexto particular y a otros contextos similares. Aut.: Berta Paz Lourido

— Argentinos en Baleares. Aut.: Aina Jofre
2. Col·leccions de paper a digital

— Col·lecció:  Els Camins de  la  Quimera:  L’Emigració Balear  a  l’Ultramar  (8 
números) 

— Bioinvasión  del  mejillón  dorado  en  el  continente  americano.  Aut.:  Gustavo  
Darrigran i Cristina Damborenea

3. Presentacions de publicacions
— El 25 de març de 2010 es va presentar la publicació guanyadora del VI Premi 

d'Investigació FCI/UIB, titulada Tercer boom i migracions contemporànies a les 
Illes Balears. Autors: Joan Miralles Plantalamor, Jesús M. González Pérez, Luis 
Vidaña Fernández i Gabriel Ferragut Ensenyat.

— El 28 de juny de 2010 es va presentar la publicació El “Diario La Vida” (l'Havana 
1900-1913). L'únic diari cubà d'autoria balear. Autor: Joan Miralles Montserrat, 
que  va  comptar  amb  la  participació  de  la  Dra.  Nuria  Gregori,  directora  de 
l'Institut de Literatura i Lingüística de l'Havana i membre de la Reial Acadèmia 
Cubana de la Llengua.

Web FCI; continuam el nostre treball de difusió de notícies acadèmiques, concursos, 
beques, convocatòries diverses, investigacions, publicacions i altres activitats d'interès 
per a la comunitat acadèmica iberoamericana. Rebem mes de 3.500 visites mensuals a la 
nostra  web  i  hem  enviat  setmanalment  correus  informatius  amb  les  notícies  més 
destacades (infoflash) a més de 30.000 contactes. Aquest any, a més, hem inclòs un 
servei web per a la recerca de contrapart per presentar projectes a l’AECID.

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Trayectories
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=AECID
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=infoflash
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=FCI
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=autoria
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=cub?
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=diari
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Diari
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Ensenyat
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Vida?a
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Plantalamor
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Balears
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Illes
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=contemporanies
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=migracions
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=i
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=boom
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=FCI
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=emigraci?
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=camins
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Els
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Balears
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Fundaci?
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Universia
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Pag?s
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Juniper
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Juniper
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=pitiusos
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=i
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Empresarials


Biblioteca Sanmartiniana; el mes d'octubre de 2009 la FCI ha rebut per donació del 
senyor  Alejandro  Lanoël,  i  gràcies  a  les  gestions  de  l'ONG  Argentins  Solidaris  a 
Mallorca, una completa col·lecció de llibres especialitzats en l'estudi de la figura del 
pròcer llatinoamericà José de San Martín.

Exposició sobre la  UNRWA; el mes d'octubre de 2009 la  FCI va col·laborar amb la 
UNRWA (Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina a Orient Pròxim) 
en l'organització de l'exposició fotogràfica i  conferència  UNRWA. 60 anys amb els 
refugiats  de  Palestina.  Conferenciant:  Gema  Martín  Muñoz,  membre  del  Comitè 
Espanyol de la UNRWA

Convenis signats amb:
— Unió Llatina, França,
— Fundación Global Democracia y Desarrollo, República Dominicana;
— Universitat Anàhuac, Mèxic;
— Universitat CAECE, Argentina;
— Universitat de Congreso, Argentina;
— Universitat Major de San Andrés, Bolívia;
— Universitat de Guadalajara, Mèxic;
— Universitat del Museu Social Argentí, Argentina;
— Instituto 9-014 Profesorado de Arte, Argentina;
— Sociedad Peruana de Ecodesarrollo, Perú;
— Escuela de Protección Civil, Perú i França;
— Municipi de General Pueyrredón (Mar del Plata), Argentina;
— Acción Un Maestro Más, Bolívia.

Projectes
— Execució  del  segon any del  projecte  «Enfortiment  de  microempresaris rurals  de 

turisme vivencial» a la península de Chucuito,  Puno, Perú. En conjunt amb l’Obra 
Social de la Fundació la Caixa i CEDESOS. 

— Posada  en  marxa  de  la  XARIBERtur,  Xarxa  Iberoamericana  de  Turisme. 
Actualment la xarxa compta amb més de 250 adhesions.

— En aquest moment treballam per llançar el portal web 2.0 de la xarxa, que serà el 
nexe de treball  entre els  membres, incloent notícies, publicacions,  projectes i  els 
perfils dels membres per a una major interacció.

— Participació  en  el  projecte  OpenProfile-Pro:  anàlisi  de  xarxes  de  productivitat  i 
cooperació professional. Entitats participants: Fundació IBIT, Universitat de les Illes 
Balears  (BIOCOM),  Fundació  Càtedra  Iberoamericana.,  TurisTEC,  Homotec i 
CIMNE (Centre  Internacional  de  Mètodes  Numèrics  en  Enginyeria,  Universitat 
Politècnica de Catalunya).

Enllaços pàgina web 
http://www.uib.es/catedra_iberoamericana/

http://www.uib.es/catedra_iberoamericana/
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Polt?cnica
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CIMNE
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Homotec
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=turisTEC
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=BIOCOM
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=IBIT
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Fundaci?
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=OpenProfile
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=XARIBERtur
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CEDESOS
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Fundaci?
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Puno
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Chucuito
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=microempresarios
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=UNRWA
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=UNRWA
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=UNRWA
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=UNRWA
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=FCI
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=UNRWA
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=pr?cer
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Lano?l
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=FCI
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Sanmartiniana


12.2. Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Orientació i inserció laboral:
— 245  contractes  laborals  signats  mitjançant  la  FUEIB.  Nombre  d’usuaris:  3.871 

universitaris
— 674 empreses/entitats col·laboradores
— 1.157 ofertes de treball tramitades
— 629 pràctiques en empreses/entitats
— 210.348 visites a la web

Formació de postgrau i especialització:
Cursos Hores Alumnes

Experts universitaris 14 1.815 243
Especialistes universitaris 19 4.459 389
Màsters universitaris 22 11.879 724
Altres cursos 52 2.861 1.309
TOTAL 107 21.014 2.665

Projectes nacionals i europeus:
— VERTEBRALCUE: desenvolupament d’una àrea comuna d’educació superior entre 

Amèrica Llatina, el Carib i la Unió Europea, en el marc del programa ALFA III de 
la Comissió Europea.

— SUSTEN MECHANISM: mecanisme per al turisme sostenible emprenedor, dins el 
Programa MED de la Unió Europea.

— Inici del projecte «2InSClusters», per crear clústers que fomentin la innovació i la 
internacionalització de les PIME, dins el Programa MED de la Unió Europea.

— Elaboració de l’informe final del Programa operatiu 2000-2006 de l’objectiu 3 del 
Fons Social Europeu a les Illes Balears, per encàrrec de la Conselleria de Treball i 
Formació.

Transferència de tecnologia i foment de la innovació:
— Posada en marxa de la plataforma Tecnologia UIB, amb la informació d’oferta de 

serveis i recursos cientificotecnològics de la UIB.
— Posada en marxa de la web de difusió El Despertador de la Innovació.
— Gestió de 152 contractes segons l’article 83.
— 112 assessoraments de programes d’ajuda de projectes de R+D+I empresarials.
— 16 propostes de projectes de R+D+I presentats en convocatòries públiques.
— 5 patents cedides per a l’explotació.
— Publicació d’un estudi de l’estat de la innovació en el sector hoteler de les Balears.
— 8 jornades, tallers i seminaris per fomentar la innovació empresarial.

Programa Promotors Tecnològics:
— 15 promotors; 17 empreses; 15 projectes detectats i assessorats en R+D; 6 insercions 

laborals.

RESET - Espai de l’Emprenedor i Suport a la Nova Empresa Tecnològica
— 4 cursos de formació bàsica (foment de l’emprenedoria)
— 2 cursos de formació especialitzada en creació d’empreses
— I Concurs d’Emprenedors Universitaris
— 1 empresa derivada (spin-off) creada 
— 75 assessoraments a emprenedors universitaris.



12.3. Fundació General de la UIB (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 UIBCongres, un servei de suport en 
l’organització de congressos i esdeveniments acadèmics i científics.

A la Fundació General durant el curs 2009-2010 hi han fet feina una mitjana de 47 
treballadors  equivalents  a  temps  complet,  dels  quals  el  62  per  cent  són  dones.  La 
FuGUIB va tancar l’exercici econòmic 2009 amb uns ingressos de  3 milions d’euros, 
un resultat  comptable de -18.148,49 euros i  unes inversions totals  al  voltant de 128 
milers de euros.

Actualment la Fundació General de la UIB està certificada d’acord amb les normes de 
qualitat ISO 9001:2000 (sistema de gestió de qualitat) i ISO 14001:2004 (sistema de 
gestió mediambiental). Durant el mes de maig de 2010 es va dur a terme l’auditoria de 
seguiment de la certificació a càrrec de l’empresa AENOR.

La Fundació General de la UIB continua treballant cap a “l’oficina sense papers” amb la 
utilització del software de gestió documental Docuware.

A) Residència d’Estudiants Bartomeu Rosselló-Pòrcel

La Residència d’Estudiants, durant el curs 2009-2010, ha tingut una ocupació del 89,97 
per cent a les 97 habitacions individuals que han estat ocupades per estudiants de la 
Universitat.

Les  habitacions  dobles  han  rebut  visites  d’estudiants  dels  programes  d’intercanvi 
signats per la UIB, a més d’estades de professors visitants (nacionals i estrangers), grups 
esportius i convidats de la UIB.

A l’estiu de 2010 la Residència ha rebut visites del programa d’intercanvi de vacances 
del PAS, tres grups nombrosos d’estudiants d’anglès i esports procedents de tot l’Estat 
espanyol (Forenex), professors doctorands estrangers, assistents a congressos, estades 
de grups i clubs esportius, un grup nombrós de la Universitat Oberta per a Majors i 
estudiants  d’ensenyament  secundari  procedents  d’Escòcia  que  assisteixen  a  cursos 
d’espanyol per a estrangers.

Les principals millores en les infraestructures i els serveis de la Residència durant el 
curs 2009-2010 han estat les següents: renovació del mobiliari a les zones comunes i les 
habitacions, millora de l’equipament i les infraestructures de la cuina i el menjador, 
col·laboració  amb  el  projecte  europeu  Food  Pro·Fit  que  afavoreix  l’alimentació 
saludable  (amb  la  coordinació  de  la  Conselleria  de  Salut  del  Govern  de  les  Illes 
Balears), patrocini de la participació dels residents en les lligues esportives de la UIB, 
oferta  als  residents de  la  sisena convocatòria  pública de beques  de col·laboració en 
tasques de la Residència, i patrocini d’activitats culturals per als residents.



B) Instal·lacions esportives. CampusEsport

Inversions
CampusEsport ha realitzat una important millora de les seves infraestructures esportives 
durant el curs 2009-2010. Aquesta inversió s’ha materialitzat en les accions principals 
següents:

— Millora en el sistema d’il·luminació de les torres del camp de gespa
— Instal·lació de barana a la rampa d’accés a les pistes exteriors
— Millora del sistema de graduació de temperatura de l’aigua de la piscina
— Adquisició de maquinària nova per a fitness 
— Adquisició d’una nova centraleta de control de paràmetres d’aigua de la piscina

Activitats Destacades
— CampusEsport externalitza el  Pla Escolar  de Natació i  els  campus per a  nins en 

períodes de vacances.
— Es continua amb el conveni de col·laboració amb el Reial Mallorca i s’obtenen grans 

resultats esportiu
— Es continua amb la campanya publicitària “Viu la Màgia de l’Esport”

Dades operatives
— Entre octubre de 2009 i juny de 2010 el nombre de socis oscil·la entre 4.500 i 5.300 i 

el de cursetistes entre 1.100 i 1.300.
— Entre octubre 2009 i juny 2010 s’han produït més de 166.000  accessos de socis a 

les instal·lacions.
— Campusesport  ha superat per primera vegada la xifra de 5.300 socis durant el 

mes de març de 2010



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 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.
— Suport econòmic i administratiu.
— 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 2009-2010, UIBCongrés va donar suport als esdeveniments següents, per
ordre cronològic:

Esdeveniment Data
Nombre 

aproximat
d’assistents

VI  Congrés  Nacional  d’Entomologia 
Aplicada  XII  Jornades  Científiques  de  la 
SEEA

Del  19  al  23  d'octubre  de 
2009

210

Jornada Formativa a Operaris d’AMADIP 
a la UIB

14 de novembre de 2009 150

Presentación Proyecto iSA 26 de febrer de 2010 50

7es  Rencontres  Universitaires 
Euroméditerranéennes AVERROÈS

Del  13  al  15  de  maig  de 
2010

52

8th WORKSHOP Professor V. J. Benedí
Del  20  al  25  de  juny  de 
2010

31

10th  International  Robert  Graves 
Conference

Del 6 al 10 de juliol de 2010 64

TOTAL ASSISTENTS 557



13. Càtedres

13.1. Càtedra Alcover-Moll-Villangómez

Durant  el  2009,  els  sis  projectes  d’investigació  que  varen  obtenir  ajuts  en  la 
convocatòria per a projectes de recerca per al període 2007-2010 han continuat la seva 
tasca. Fruit del treball dels investigadors i personal que en forma part, són visibles els 
primers  resultats  en  ponències  i  comunicacions  a  congressos,  i  en  publicacions  en 
diversos formats. En són exemple les obres següents:

—PEREA,  Maria  Pilar  (dir.):  Arxiu  audiovisual  del  parlar  salat  de  la  Costa  Brava. 
Barcelona:  Càtedra  Alcover-Moll-Villangómez,  2009.  Aquest  treball  té  l’objectiu  de 
mostrar  visualment  els  fragments  més rellevants  de  les  enquestes  realitzades  en  set 
localitats principatines: Blanes, Lloret de Mar, Tossa de Mar, Sant Feliu de Guíxols, 
Palamós, Begur i Cadaqués, les quals tradicionalment han configurat l’àrea geogràfica 
corresponent al subdialecte salat.

—MIRALLES, Joan:  Antologia de textos de les Illes Balears.  Volum V. Segle XIX.  
Tercera  part. Barcelona:  Publicacions  de  l’Abadia  de  Montserrat,  2009.  El  volum 
aplega la segona sèrie dels diversos textos poètics mallorquins del segle XIX, iniciada en 
el volum anterior.

—AA.VV.:  Escriptures  contemporànies:  Baltasar  Porcel  i  la  seva  obra.  Barcelona: 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2009. Aquesta obra recull els treballs llegits a 
les  Jornades  d’Estudi  sobre  Baltasar  Porcel,  celebrades  a  Palma  del  7  al  10  de 
novembre de 2007 sota l’impuls del Departament de Filologia Catalana i Lingüística 
General de la Universitat de les Illes Balears i de la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez, 
tot coincidint amb el setantè aniversari de l’escriptor andritxol.

Per altra banda, pel que fa a activitats de divulgació, els dies 1, 2 i 3 de juliol de 2009 se 
celebrà a Palma el congrés Transformacions: Literatura i Canvi Sociocultural dels Anys 
Setanta ençà, organitzat pel grup de recerca LiCETCT, en col·laboració amb la Càtedra 
Joan  Ramis  d'Estudis  Teatrals  i  amb  el  patrocini  de  la  Càtedra  Alcover-Moll-
Villangómez. El resultat de les jornades es concretà en 32 propostes de comunicació 
d'especialistes  provinents  de  diverses  universitats  d'arreu  de  l'Estat  espanyol 
(Universitat  de  València,  Universitat  Jaume  I,  Universitat  d'Alacant,  Universitat  de 
Barcelona,  Universitat  Autònoma  de  Barcelona,  Universitat  de  la  Corunya,  entre 
d'altres) i també estrangeres (Universitat de Kent, Universitat de Cambridge, Universitat 
de París IV: París-Sorbona). Així mateix, s’hi inscriviren 80 persones com a assistents i 
participants  a  l’encontre,  entre  estudiants  de  diferents  llicenciatures  en humanitats  i 
professionals en el camp de la llengua i la literatura catalanes.

Finalment, en relació amb les activitats permanents de la Càtedra, cal destacar que al 
Centre  de  Documentació  en  Sociolingüística  s’incorporaren  a  la  base  de  dades 
consultable en línia més de 1.450 notícies i articles de sociolingüística apareguts als 
diaris de les Illes Balears durant tot l’any.



13.2. Càtedra d’Atenció a la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal

La Càtedra d’Atenció a la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal persegueix 
millorar la qualitat de vida de les persones grans en una societat en què cada vegada 
augmenta més l’esperança de vida i l’envelliment de la població, mitjançant investigació 
i formació. És a dir, per una part, pretén analitzar la realitat d’aquest col·lectiu, detectant 
les necessitats i les demandes que presenta. Per una altra part, intervé proporcionant una 
formació  als  professionals  per  afavorir  que  l’ajuda  prestada  als  dependents  sigui 
l’adequada i de qualitat.

L’anàlisi de la realitat es recull als anuaris de l’envelliment de les Illes Balears, que 
recopilen  capítols  d’especialistes  basats  en  diferents  temàtiques  vinculades  amb  les 
persones grans.

La Càtedra promou dues línies de formació. Per una part, realitza cursos generals, que 
destaquen els  aspectes més rellevants i  significatius de la  Llei  39/2006 i  de la  seva 
gestió.  Aquests  cursos,  dirigits  a  professionals  i  alumnes  que  es  vinculen  amb  la 
temàtica, responen a la necessitat d’una formació bàsica i a l’habilitació regulada per 
Resolució de la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració de 14 de febrer de 
2008, on es descriuen els requisits que han de complir els alumnes per ser habilitats per 
la Direcció General d’Atenció a la Dependència.

Per una altra banda, es promou una formació universitària especialitzada i àmplia amb el 
Màster d’Atenció a la Dependència i Gerontologia. Els alumnes del Màster adquireixen 
coneixements  teòrics  i  pràctics  que  permeten  l’adequada valoració  de  la  persona  en 
situació de dependència, com també obtenen habilitats per desenvolupar el disseny dels 
programes individuals d’atenció. S’aconsegueix un coneixement normatiu i legislatiu de 
la realitat en dependència i del sistema espanyol d’atenció a la dependència. A la vegada, 
també  s’adquireixen  coneixements  de  gerontologia.  Així  els  alumnes  es  formen  en 
profunditat i dominen la temàtica exposada des de diferents perspectives.



13.3. Càtedra UIB-Bancaja de Joves Emprenedors

— Sessió «Bancaja aposta per l'emprenedoria, com ho fa?» en el context de la Setmana de 
l'Emprenedor de  la  UIB.  120  assistents.  10  de  març.  Bona  valoració.  En  setmanes 
posteriors 14 alumnes (en 8 grups) varen acudir al despatx per valorar les seves idees de 
negoci (reals). Es varen lliurar (posteriorment) 300 llibres del cas d'empreses.

— Conferència de Roberto Alcalde (Dimarts de l’Emprenedor) en el context de la Setmana 
de l'Emprenedor de la UIB. 120 assistents. 10 de març. Valoració molt positiva, ponent 
molt singular i obert. 

— Reunions informals i formals amb degans i directors de departament (febrer- desembre): 
s'han realitzat reunions formals i informals amb uns 8 degans / directors de departament. 
L'objectiu era presentar la Càtedra i  calibrar possibles necessitats.  Les presentacions 
formals  i  amb un objectiu  concret  es  realitzaran  el  2010.  Valoració  positiva,  hi  ha 
interès en el premi de plans de negoci plantejat per al 2010 i, també, a rebre informació i 
formació gerencial per a potencials empreses derivades.

— Creació del Club Empresaris UIB. Firma d’un conveni amb l’AJE (novembre de 2009). 
Projecte de llarg recorregut, pot ser un lobby i una veu necessària a la UIB.

— Estudi  Delphi.  Des  de març de 2009 i  fins  a març de 2010 s'ha realitzat  un estudi 
Delphi.  L'objectiu  era  identificar  àrees  de  negoci  i  activitats  concretes  que  puguin 
convertir-se en negoci en un horitzó de 5 anys: sectors embrionaris o preemergents al 
sector turístic.

Enllaçs pàgina web: http://www.cbje.uib.es/

http://www.cbje.uib.es/


13.4. Càtedra Banca March de l'Empresa Familiar

Les activitats de la Càtedra i del seu director són en l'àmbit de la docència, de la recerca 
i de participació en l'entorn de les empreses familiars.

Docència  de  les  assignatures  Empresa  Familiar  a  llicenciatures  i  diplomatures  i 
L'Empresa Familiar en el Sector Turístic al Màster Oficial en Direcció i Planificació 
Turística. Els empresaris i directius que han estat convidats per la Càtedra són Josep 
Llorenç Mulet, exvicepresident del Grup Barceló, i Encarna Piñero, del Grup Piñero, 
han participat en les sessions del Màster.

Investigació i publicacions de recerca: 
—«Personal Relations and their Effect on Behavior in an Organizational Setting: An 
Experimental Study ». Publicat al Journal of Economic Behavior and Organization.
—«Els grups familiars. Una descripció dels grups empresarials de l'Institut de l'Empresa 
Familiar». Ekonomiaz, Revista Vasca de Economía. 2010.
—«La importància de l'empresa familiar a les Illes Balears». Conjuntura econòmica de 
les Illes Balears (juliol de 2009). Govern de les Illes Balears.

La Càtedra Banca March de l'Empresa Familiar va organitzar el 20 de maig de 2010 una 
jornada per reforçar la relació entre la Universitat i l’empresa familiar. La inauguració 
de l'acte va anar a càrrec del senyor Francesc Verdú Pons, conseller delegat de la Banca 
March.  La  ponència  sobre  novetats  fiscals  que afecten l'empresa familiar  va anar  a 
càrrec del director de Planificació de Banca Patrimonial de la Banca March, el senyor 
David Nueno. La presentació «La crisi dels 40 i com no abandonar l'empresa familiar» 
la va protagonitzar el senyor Manuel Pavón, soci de Garrigues. També va intervenir en 
la  jornada,  amb la  presentació «La superació  de  les  crisis  a  l'empresa  familiar»,  el 
senyor Ignacio Osborne, conseller delegat del grup Osborne i vicepresident de l'Institut 
de l'Empresa Familiar.



13.5. Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere de la UIB

Per garantir la continuïtat de la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere, i en la línia 
de  treball  d’anys  anteriors,  el  17  de  juny  de  2009  es  va  firmar  el  conveni  de 
col·laboració entre l’Institut Balear de la Dona i la Universitat de les Illes Balears. A 
partir  de  la  firma  del  conveni,  la  Càtedra  va  iniciar  la  seva  labor  de  promoció 
d’activitats de formació, sensibilització i investigació sota una nova direcció: la doctora 
Marta Fernández Morales havia estat nomenada nova directora el 28 d’abril. 

Les activitats més destacades realitzades per la Càtedra són les següents:
—Sensibilització i informació de la comunitat universitària sobre formació i recursos al 
voltant del tema de la violència de gènere. Així, es va recuperar el portal d’Internet de la 
Càtedra, que havia estat inactiu durant alguns mesos, i se’l va dotar de continguts, com 
es pot observar a l’enllaç <http://www.uib.es/ca/infsobre/portals/genere/>.
—Finançament  parcial  del  Màster  Oficial  en  Polítiques  d’Igualtat  i  Prevenció de la 
Violència de Gènere de la UIB (Conselleria d’Afers Socials, 16 de juliol de 2009).
—Es va  treballar  en  el  reforç  de  les  xarxes  de  contactes  i  col·laboració amb altres 
associacions acadèmiques i institucions que treballen contra la violència de gènere a la 
nostra comunitat  autònoma. Així,  la Càtedra es va adherir  de forma oficial  al Pacte 
Palma contra la Violència de Gènere (www.pactepalma.com) i es varen acordar aliances 
de treball amb l’Associació d’Estudis de Gènere, l’Oficina de Polítiques d’Igualtat i el 
Seminari Dones i Lletres de la UIB. De fet, des del mes de juliol la Càtedra i l’Oficina 
de  Polítiques  d’Igualtat  de  la  Universitat  han  passat  a  compartir  espai  físic  (edifici 
Guillem Cifre de Colonya, bloc C, planta baixa) i recursos com la línia telefònica i 
altres.
—Valuosa  incorporació  d’una  becària  de  col·laboració,  la  senyora  Eva  M.  Vives 
Centelles. Per facilitar la seva labor, des de la Càtedra es va procurar garantir un mínim 
equipament informàtic (inexistent fins llavors), que es va instal·lar a l’espai compartit 
amb l’Oficina de Polítiques d’Igualtat.
—Preparació  d’un  complet  programa  d’activitats  articulat  al  voltant  del  Dia 
Internacional de la No Violència contra les Dones (25 de novembre). Es va llançar una 
convocatòria de propostes d’accions de formació i sensibilització a tota la comunitat 
universitària,  que es va concretar  en el  desenvolupament d’una activitat  destinada a 
l’alumnat de la Universitat Oberta per a Majors (dues taules rodones i una conferència), 
així com una Jornada sobre la Violència contra la Dona a través de la Literatura.
—Durant el darrer trimestre de l’any es varen dur a terme activitats emmarcades en la 
proposta de la mateixa Càtedra de declarar novembre com el Mes contra la Violència de 
Gènere i per la Igualtat a la UIB; proposta acceptada pel Consell de Direcció amb data 
13  d’octubre.  D’aquesta  forma,  es  posaren  en  marxa  les  taules  informatives  sobre 
igualtat i violència contra les dones als edificis G. M. de Jovellanos, Beatriu de Pinós, 
Mateu Orfila i Rotger, Guillem Cifre de Colonya, Anselm Turmeda i Ramon Llull. El 
dilluns 23 de novembre va tenir lloc la posada en escena de l’obra de teatre  En pie, a 
càrrec de la companyia Arte Creciente, que després del muntatge va organitzar un debat 
col·loqui sobre violència i igualtat amb el públic assistent.. Com també la va tenir la 
campanya Mateixos Drets, mateixes Obligacions», de l’IBD, que es va fer present a la 
UIB els dies 23 i 24 de novembre a través de l’envelat informatiu i de recollida de 
firmes d’homes per la igualtat.
—Donar suport també a l’organització i el desenvolupament del curs «Aspectes jurídics 
de  la  violència  de  gènere»,  portat  a  terme  entre  els  dies  30  de  novembre  i  4  de 
desembre. En aquest punt hem de destacar l’altíssim nombre de persones matriculades 

http://www.pactepalma.com/
http://www.uib.es/ca/infsobre/portals/genere/


(més  de  120),  que  va  superar  les  expectatives  de  la  coordinadora  i  de  la  Càtedra 
mateixa. Això és mostra de la important demanda de formació que hi ha a la Universitat 
de les Illes Balears sobre aspectes de la violència de gènere que es relacionen amb els 
estudis que ofereix la nostra institució, i que fins el curs passat només era coberta per 
l’assignatura optativa sobre aquest tema finançada per la Càtedra, que aquest any ha 
estat oferta per darrera vegada, com consta al conveni de 2009.
—Lliurament del III Premi d’Investigació sobre Violència de Gènere, atorgat per la 
Comissió Mixta de Seguiment de la Càtedra el 26 de novembre al treball presentat per 
la senyora María Isabel Menéndez Menéndez.



13.6. Càtedra d’Estudis Socials i de la Salut (CESS)

El conveni de col·laboració per al desenvolupament de la Càtedra d’Estudis Socials i de 
la Salut, subscrit entre el Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears (COIBA) i la 
Universitat de les Illes Balears (UIB) per a la creació de la Càtedra d’Estudis Socials i 
de la Salut,  data de 2007. A més del cofinançament del Màster en Ciències Socials 
Aplicades a l’Atenció Sociosanitària, la CESS té com a objectiu ampliar la formació de 
qualitat relacionada amb el món de les cures a la comunitat universitària i la població en 
general. 

A continuació es presenten les principals activitats dutes a terme per la Càtedra al llarg 
del curs 2009-2010:

1. Màster  Oficial  en  Ciències  Socials  Aplicades  a  l’Atenció  Sociosanitària 
(MSCO). La CESS ha cofinançat les següents assignatures d’aquest màster:
—Pràctica Clínica Basada en Resultats d’Investigació i Millora de l’Efectivitat de 
l’Atenció Sociosanitària (5 ECTS).
—Salut Internacional i Cooperació al Desenvolupament (5 ECTS).
—Atenció Sociosanitària i Cultura (5 ECTS).
—Ergonomia i Salut (5 ECTS).
—Atenció Integral a les Persones Dependents (5 ECTS).

2. Conferències, tallers i congressos
—Taller: «El canvi de conductes en salut, tècniques de comunicació i l’entrevista 
emocional». Dies 29 i 30 d’octubre de 2009. Impartit per la Dra. Elena Muñoz Seco, 
professora associada de la UIB a la Seu de Menorca. El taller es va organitzar per a 
l’alumnat  del  MSCO  i  s’oferiren  5  places  gratuïtes  per  a  infermers/es 
col·legiats/ades al COIBA.
—Conferència: «La cooperació al desenvolupament: de què parlam quan parlam de 
desenvolupament?» Dia 17 de  febrer  de 2010.  Impartida  pel  Dr.  Koldo Unceta, 
catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat del País Basc. La conferència es 
va plantejar com una activitat complementària per als alumnes del MSCO i es va 
obrir a tots els/les infermers/es col·legiats/ades al COIBA.
—Congrés: Professionals, Ciutadania i Salut: Punt de trobada. Dies 13 i 14 de maig 
de 2010. La CESS va participar en el congrés organitzat per l’Associació Balear 
d’Infermeria  Comunitària  (ABIC)  i  el  Grup  PACAP  (Programa  d’Activitats 
Comunitàries  en  Atenció  Primària  de la  Societat  Balear  de  Medicina Familiar  i 
Comunitària).
—Jornades: 100 anys de Presència de les Dones a les Universitats Espanyoles. XIV 
Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere. Del 5 al 9 de juliol de 2010.

3. Projectes d’investigació
La CESS ha participat en els següents projectes de recerca durant aquest curs: 

—Dilemes morals i empatia.
—Distrès moral en unitats de neonatologia.
—Distrès moral en unitats d’atenció geriàtrica i gerontològica.

El  curs  2009-2010  s’han  convocat  dues  beques  de  col·laboració,  i  ha  continuat 
desenvolupant les seves activitats la becària amb què comptàvem.



Enllaços pàgina web:
Web de la CESS: http://www.uib.es/catedra/cess/
Accés a la CESS des de la web del COIBA:
http://www.enfermeriabalear.com/investigacionEnfermeria.php

http://www.enfermeriabalear.com/investigacionEnfermeria.php
http://www.uib.es/catedra/cess/


13.7. Càtedra EndesaRed d’Innovació Energètica

Les activitats  de la Càtedra EndesaRed d’Innovació Energètica durant el  curs 2009-
2010 s’han focalitzat sobretot en el desenvolupament de dos projectes de recerca: un de 
dedicat a l’estudi de l’efecte dels núvols sobre una planta de generació fotovoltaica, i un 
altre  de  dedicat  a  l’estudi  de  prevenció  de  riscs  laborals  en  treballadors  que 
desenvolupen les seves tasques en les torres de baixa i mitjana tensió. A més, en el marc 
de la Càtedra s’ha impartit una assignatura optativa de temàtica energètica als estudiants 
de tercer curs d’Enginyeria Tècnica Industrial de la UIB, s’ha desenvolupat una pàgina 
web de la Càtedra, s’han organitzat visites a centres relacionats, s’ha participat en el 
congrés  de  càtedres  Endesa  celebrat  a  Barcelona  (juny  de  2009),  es  participarà  al 
congrés que se celebrarà a Sevilla (2010, per decidir-ne la data), es convocarà un premi 
de final de carrera al millor projecte en temàtica relacionada, i es prepararà una jornada 
de presentació de la Càtedra.

Tornant als projectes de recerca, dins el projecte d’estudi de l’efecte dels núvols sobre 
una planta fotovoltaica, s’ha desenvolupat un dispositiu experimental que ens permet 
monitoritzar les variables de la planta de manera permanent i continuada, així mesuram 
tensió  i  corrent  generats,  irradiació  solar,  temperatura,  humitat,  potència  generada, 
harmònics  introduïts...  Una  vegada  s’ha  aconseguit  tenir  el  sistema  experimental 
funcionant,  es  van  guardant  totes  aquestes  dades  de  tots  els  dies,  i  es  treballa  la 
correlació entre la irradiació solar (que ens permet analitzar i detectar el pas de núvols) i 
els  altres  paràmetres,  amb  especial  interès  en  les  derivades  de  la  potència,  ja  que 
aquestes variacions poden provocar problemes als centres de generació, i en particular 
als centres de control, de manera que aquest és un dels objectius principals del projecte. 

El projecte enfocat a la prevenció de riscs laborals en treballadors que operen en torres 
de mitjana i baixa tensió, implica el desenvolupament de diferents tasques:
—La realització d’assaigs sobre les torres per veure els esforços màxims que poden 
suportar abans del trencament. 
—La implementació d’una eina capaç de calcular els esforços de torsió i tensió a què es 
veuen sotmeses les torres durant les tasques de manteniment i reparació de les línies de 
mitjana i baixa tensió, i en funció dels valors obtinguts indicar-nos el nivell de seguretat 
en què ens trobam durant la tasca que fem sobre la torre.
—La creació d’un vídeo promocional del projecte amb doble finalitat,  per una part, 
promoció del producte, i per una altra part, conscienciació de la necessitat de tenir en 
compte totes les precaucions en temes de seguretat per evitar els accidents. L’objectiu 
del projecte és el «zero accidents».
—El disseny d’un curs de prevenció enfocat als treballadors, preparant tot el material 
necessari,  i  després la impartició d’aquest curs als treballadors de l’empresa. Aquest 
darrer ítem es treballarà durant el darrer trimestre de 2010 i durant el proper curs. 

Finalment  voldríem comentar  que es  prepara  per  al  curs  2010-2011 un projecte  de 
«mobilitat eficient» enfocat als vehicles elèctrics i la gestió energètica relacionada.

Enllaç a la pàgina web: http://catedraendesa.uib.es/

http://catedraendesa.uib.es/


13.8. Càtedra Fundació Miquel Llabrés Feliu

Les activitats de la Càtedra Fundació Miquel Llabrés Feliu durant l’any acadèmic 2009-
2010 han tingut lloc en tres àmbits: docent, de foment de la recerca, i de difusió al 
sector professional de la construcció. 

En l’àmbit docent, s’ha continuat finançat l’assignatura optativa Sistemes Tradicionals 
de Construcció, del pla d’estudis d’Arquitectura Tècnica.

Quant  a activitats de foment  de la recerca,  ha tingut  lloc el  lliurament  d’ajuts  a sis 
alumnes per a la realització del projecte de fi  de carrera dels estudis d’Arquitectura 
Tècnica, en els àmbits de la sostenibilitat en la construcció, materials tradicionals i en 
les bones pràctiques de l’ofici de picapedrer.   

En l’àmbit de difusió al sector professional varen tenir lloc dues activitats. El dia 18 de 
desembre de 2009 va tenir lloc la jornada La Seu. Comportament Estructural, en la qual 
varen intervenir  cinc especialistes que havien treballat  per encàrrec del Ministeri  de 
Cultura entre 2002 i 2008 per a la comprensió de l’estat de la catedral de Mallorca. Es 
va tractar l’organització constructiva de la  Seu al  servei d’un espai  únic en la  seva 
època, la successió inabastable de fets significatius esdevinguts des de l’inici, el 1300, 
fins a la transformació de la façana de ponent al segle XIX, i la seva resposta davant el 
propi pes i les empentes del terratrèmols. 

Finalment, el 21 de gener de 2010 va tenir lloc la Jornada sobre Història, Reconversió i 
Recuperació  d'Elements  d'Obra  Pública,  gràcies  a  la  col·laboració  dels  col·legis 
professionals d'Enginyers d'Obres Públiques i d'Enginyers de Canals, Camins i Ports. A 
la jornada varen tenir lloc quatre conferències en les quals s’exposà l'estat actual de 
construccions hidràuliques històriques, es va fer un recorregut per la història de ponts i 
ports existents a l’illa i també es varen analitzar els criteris de restauració aplicats a la 
rehabilitació i/o reconversió d'aquestes infraestructures públiques. 

Lliurament d’ajuts per a la realització del projecte de fi de carrera dels estudis 
d’Arquitectura



Jornada La Seu. Comportament Estructural

Jornada sobre Història, Reconversió i Recuperació d'Elements d'Obra Pública

Enllaç pàgina web:
http://www.fundaciollabresfeliu.com/ca/catedra.html

http://www.fundaciollabresfeliu.com/ca/catedra.html


13.9. Càtedra de Gerontologia Educativa i Social

 Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2008
L’anuari té com a objectius donar a conèixer el fenomen de l’envelliment, contribuint a 
comprendre’l  en  profunditat  des  de  diferents  perspectives;  promoure  i  difondre  les 
actuacions més rellevants i beneficioses per a aquest col·lectiu; i promocionar i afavorir 
l’autonomia d’aquestes persones.

L’Anuari de l’envelliment es va presentar el dijous 18 de desembre, a les 19 hores, a la 
sala Anglada de la Fundació la Caixa. 

 Premi d’investigació de la Càtedra de Gerontologia Educativa i Social
L’objectiu  principal  era  la  promoció de noves recerques  i  investigacions  i  d’estudis 
innovadors i profitosos que ajudassin a desenvolupar noves tècniques i línies d’actuació 
per millorar el benestar de les persones grans.

 I Curs de Formació en Dependència i Promoció de l’Autonomia
El curs promovia una formació multidisciplinària enfocada a cobrir tots els aspectes 
més  importants,  teòrics  i  pràctics,  vinculats  amb  els  conceptes  de  dependència  i 
autonomia.

El primer curs es va dur a terme durant els dies 20, 21, 27 i 28 de març. Varen fer el 
curs 46 persones.

 II Curs de Formació en Dependència i Promoció de l’Autonomia
Es va realitzar els dies 15, 21, 22, 28 i 29 de maig. Hi varen participar 66 alumnes. Els 
alumnes del curs, com al primer, majoritàriament eren treballadors socials, malgrat que 
també hi havia infermers, psicòlegs, pedagogs, educadors socials, etc.

 Estudi de formació en dependència a la Universitat de les Illes Balears
La Càtedra de Gerontologia Educativa i Social va realitzar un estudi que avaluava si 
l’educació universitària formava adequadament respecte a la nova Llei 39/2006, de 14 
de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació 
de dependència. 

 Curs  de  Formació  en  Dependència  i  Promoció  de  l’Autonomia  en  Línia  (en 
desenvolupament)
Aquest curs té el mateix objectiu que els anteriors, però ofereix una major flexibilitat i 
disponibilitat horària.



13.10. Càtedra Jean Monnet de Dret de la Unió Europea de la UIB 

—Seminari: III Seminari sobre Seguretat i Defensa: Desenvolupaments i amenaces a la 
seguretat en el context global, del 18 al 20 de novembre de 2009. Seminari organitzat 
amb el suport de la Càtedra Jean Monnet i el Ministeri de Defensa. Lloc: ed. Gaspar 
Melchor de Jovellanos.
—Seminari: El Tractat de Lisboa: La darrera etapa en l’evolució de les institucions, 
polítiques i l’ordenament de la Unió Europea, 29 d’abril i 6 de maig de 2010. Seminari 
organitzat amb el suport de la Càtedra Jean Monnet, el Centre Balears Europa i l’Institut 
d’Estudis Autonòmics del Govern de les Illes Balears.  Lloc: Col·legi d’Advocats de 
Palma.

Al marge d’aquests seminaris, es va impartir docència sobre Dret de la Unió Europea a 
la llicenciatura de Dret de la UIB, al Màster Oficial de Pràctica Jurídica, a un Màster 
Oficial  sobre  Dret  de  la  Unió  Europea  organitzat  per  la  Facultat  de  Dret  de  la 
Universitat  Autònoma  de  Madrid,  i  en  un  seminari  organitzat  per  la  Universitat 
d’Alacant. Així mateix, el titular de la Càtedra va participar a final de juny de 2010 en 
un seminari  a  la  seu de la  Comissió Europea a  Brussel·les  sobre el  nou Tractat  de 
Lisboa. També va escriure un article periodístic a Diario de Mallorca sobre l’entrada en 
vigor del Tractat de Lisboa que es va publicar el dia 1 de desembre de 2009, dia de 
l’entrada en vigor del Tractat. Finalment, el titular de la Càtedra ha publicat el 2010 dos 
articles  doctrinals,  un  sobre  les  agrupacions  europees  de  cooperació  territorial,  a  la 
Revista de Derecho Comunitario Europeo, i un altre sobre el tractament de la insularitat 
a  la  Unió  Europea  des  de  la  perspectiva  de les  Illes  Balears,  publicat  a  la  Revista  
Jurídica de les Illes Balears.



13.11. Càtedra Joan Ramis i Ramis de Recerca, Formació i Documentació Teatral 
(CJRR)

Adscrita al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de 
les Illes Balears, es va crear el novembre de 2005. Hi participen, per mitjà d’un conveni 
de col·laboració que es renova any rere any, la Universitat de les Illes Balears, l’Institut 
d’Estudis Baleàrics, el Consell Insular de Menorca i la Fundació «Sa Nostra», Caixa de 
Balears.  

Anuari teatral de les Illes Balears 2007
El dijous 12 de novembre de 2009 es va presentar al Centre de Cultura Sa Nostra de 
Palma  l’Anuari  teatral  de  les  Illes  Balears  2007.  D’altra  banda,  el  dijous  26  de 
novembre de 2009 fou presentat al Cercle Artístic de Ciutadella (Menorca). 
Elaborat per la CJRR, s’encarregà de la direcció, coordinació i redacció de l’Anuari el 
senyor  Francesc  Perelló  Felani.  Editat  conjuntament  per  la  UIB  i  Publicacions  de 
l’Abadia de Montserrat, reuneix en 560 pàgines gairebé tot el que a les Balears es va fer 
durant el 2007 en teatre, dansa, òpera i sarsuela. 
El Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, mitjançant la signatura 
d’un conveni, hi col·laborà subvencionant part de l’edició.  

Altres activitats
Durant el curs 2009-2010 la CJRR també participà en altres esdeveniments o hi assistí:

—XXXIV Premi Born de Teatre 2009 
Els dies 20 i 21 de novembre de 2009 tingueren lloc a Ciutadella i a Maó (Menorca) una 
sèrie d’actes organitzats amb motiu del lliurament del Premi Born de Teatre. La CJRR 
fou  convidada pel  Cercle  Artístic  de  Ciutadella  a  prendre-hi  part.  Francesc  Perelló, 
coordinador de la CJRR, hi assistí.    

—Jornades Vicenç Albertí i el Teatre entre la Il·lustració i el Romanticisme
Aquestes jornades tingueren lloc a Maó i Ciutadella (Menorca) del 26 al 28 de març de 
2010.  Joan  Mas,  director  científic  de  la  CJRR,  i  Francesc  Perelló  hi  participaren 
impartint dues conferències.  

—Presentació a Palma de les bases del XXXV Premi Born de Teatre 2010 
L’acte, organitzat pel Cercle Artístic de Ciutadella, va tenir lloc el 30 d’abril de 2010 al 
Centre de Cultura Sa Nostra de Palma. Hi assistiren Joan Mas i Francesc Perelló.    

—Acte  de  reconeixement  del  treball  realitzat  per  les  càtedres  d’empresa  i 
institucionals de la UIB
Aquest acte tingué lloc el 30 de juny de 2010 al campus universitari, concretament a la 
sala d’actes de Son Lledó. Hi assistiren Joan Mas, Patrícia Trapero, secretària de la 
CJRR, i Francesc Perelló.



13.12. Càtedra Ramon Llull

Durant el curs 2009-2010 s’han organitzat dues activitats de difusió de l’obra lul·liana. 
D’una banda, la conferència «Ramon Llull i la filosofia com a estudi del món», a càrrec 
del senyor Antoni Bordoy (UIB). De l’altra, s’organitzaren les Jornades d’Homenatge a 
J. N. Hillgarth i Anthony Bonner, que durant els dies 25 i 26 de febrer congregaren a 
Palma un grup  nombrós  d’especialistes  internacionals  en  la  figura  de  Ramon Llull. 
D’aquestes jornades se n’editaran, pròximament, les actes en la col·lecció Blaquerna. 

Així mateix, s’ha continuat la tasca de creació del fons bibliogràfic de la Càtedra i s’ha 
donat  suport  bibliogràfic  per  a  la  consulta  d’investigadors  tant  de  la  UIB  com 
d’universitats estrangeres. 

Enllaç pàgina web:
http://www.uib.es/catedra/ramonllull/

http://www.uib.es/catedra/ramonllull/


13.13. Càtedra Sampol de Domòtica i Eficiència Energètica

La Càtedra Sampol de Domòtica i Eficiència Energètica de la Universitat de les Illes 
Balears, té per objecte la realització i promoció d’activitats docents, de recerca i difusió 
de  l’eficiència  energètica,  les  energies  renovables,  la  implantació  de  sistemes  de 
transport sostenibles i la domòtica.

En el marc d’aquestes línies de treball, la Càtedra ha realitzat al llarg del curs acadèmic 
2009-2010 les activitats següents: 

En el marc de la línia de treball de la divulgació de l’eficiència energètica aplicada a les 
infraestructures i els mitjans de transport sostenibles:  

La  Càtedra  Sampol  de  Domòtica  i  Eficiència  Energètica conjuntament  amb  la 
Direcció General de Recerca i Desenvolupament de la Conselleria d’Innovació, Interior 
i Justícia, en el marc de la Setmana de la Ciència i la Tecnologia 2010, va organitzar 
el passat dia 3 de novembre de 2009 una conferència al CaixaFòrum de Palma, a càrrec 
del  Dr.  Eng.  Servando Álvarez  Domínguez,  amb el  títol  «Presente  y  futuro de la 
eficiencia energética en España».

Addicionalment al llarg del present curs acadèmic 2009-2010 alguns membres de la 
Càtedra  han  assistit  a  emissions  d’IB3  Ràdio  com  a  tertulians  especialitzats  en 
programes que han versat sobre l’eficiència energètica,  la domòtica i  els mitjans de 
transport sostenibles (vehicles elèctrics).  
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Gràfic 1: titulació prèvia dels alumnes del títol propi 

Pel  que  fa  a  la  promoció  d’activitats  docents,  la  Càtedra  Sampol  de  Domòtica  i 
Eficiència Energètica, amb el suport de  Sampol Ingeniería y Obras, SA, Schneider 
Electric  Espanya,  el  Col·legi  Oficial  d’Enginyers  Industrials  Superiors  de  les  Illes 
Balears,  la  Conselleria  de Comerç,  Indústria  i  Energia i  la  Conselleria  de Treball  i 
Formació, ha posat en marxa la primera edició del títol propi de postgrau de la UIB que 
duu el nom I Especialista Universitari en Instal·lacions Domòtiques i Gestió Energètica 
Integral  Aplicada  a  l’Hoteleria,  Empresa  i  Habitatge,  amb  l’objectiu  de  formar  els 
professionals amb un fonaments teòrics adequats per abordar el disseny, la programació 
i instal·lació d’aplicacions pràctiques domòtiques i immòtiques, enfocades a l’eficiència 
energètica. El curs es va iniciar el passat mes d’octubre de 2009 amb un gran interès de 
les empreses i els professionals del sector, que va cristal·litzar en la inscripció de 14 
professionals del sector (gràfic 1, titulacions acadèmiques dels alumnes), i ha finalitzat 



el mes de juny de 2010, amb un alt grau de satisfacció dels alumnes i les empreses 
col·laboradores.

Quant  a  la  recerca,  la  Càtedra  Sampol  de  Domòtica  i  Eficiència  Energètica ha 
col·laborat molt estretament amb  Sampol Ingeniería y Obras, SA, a fi de sol·licitar 
conjuntament un projecte europeu dins la convocatòria de projectes FP-7 Energy, amb 
l’objectiu d’implementar sistemes d’acumulació i un sistema de gestió intel·ligent de la 
xarxa de districte (tèrmica i elèctrica) en la qual està integrat el campus de la Universitat 
de les Illes Balears i el ParcBIT. 

A més, des de la Càtedra Sampol s’ha treballat estretament amb la divisió d’energia de 
Sampol Ingeniería y Obras, SA, en la realització d’estudis tècnics en el marc de la 
implantació del vehicle elèctric a la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com 
en temes relacionats amb l’eficiència energètica aplicada a les infraestructures i a les 
energies renovables.  



13.14. Càtedra Sol Meliá d’Estudis Turístics

En el marc del conveni de col·laboració signat amb Sol Meliá, en data 4 d’abril de 2008, 
per al manteniment de la Càtedra Sol Meliá d’Estudis Turístics, s’han dut a terme les 
accions següents:

— Convocar i resoldre la segona convocatòria d’ajuts per a estudiants de màster en 
matèria turística, a través de la qual s’atorgaren 4 ajuts de matrícula (modalitat 
A) i 4 ajuts de desplaçament (modalitat B). Al mateix temps, es va resoldre la 
segona convocatòria de la beca per a estudiants de doctorat en matèria turística.

— Durant el curs 2009/2010 s’han dut a terme les cinc accions aprovades en el 
marc de la Setena convocatòria d’accions finançades per la Càtedra Sol Meliá.

— El mes de març de 2010 es va fer la publicació del llibre-cd “El capital humano 
como estrategia  competitiva en el  sector  turístico español”,  que correspon al 
treball que va ser guardonat amb el IV Premi Internacional d’Estudis Turístics 
Gabriel Escarrer, presentat per la senyora Adelaida Lillo Banyuls (Alacant).

— El  dia  12  de  maig  de  2010  es  va  resoldre  la  convocatòria  del  VII  Premi 
Internacional  d’Estudis  Turístics  Gabriel  Escarrer.  Les  persones  guardonades 
són la senyora Marta Martos Molina i el senyor Juan Ignacio Pulido Fernández 
pel  treball  titulat  “Retos  para  la  gestión  turística  de  los  destinos  urbanos 
culturales. Hacia un marco estratégico para la intervención en materia de turismo 
urbano cultural en España”.

http://sri.uib.es/digitalAssets/131/131111_ivpremi.pdf
http://sri.uib.es/digitalAssets/131/131111_ivpremi.pdf


13.15. Càtedra de les Tres Religions

Taules rodones. Durant el curs 2009-2010 s’han dut a terme al Club Diario de Mallorca 
les  taules  rodones  i  conferències  que  es  detallen  a  continuació:  «La religión  en  la  
sociedad.»  10  de  desembre  de  2009;  la  taula  va  ser  moderada  per  Carlos  Ramos, 
sociòleg i  doctorand de la  UIB, i  col·laborador de la  C3R. «Experiencia extàtica y  
religiosidad.» 18 de febrer de 2010; la taula va ser moderada per Carlos Ramos. «El 
estudio científico del alma.» 12 de maig de 2010. Va presentar l’acte Camilo José Cela 
Conde. «Los partidos políticos religiosos.» 19 d’octubre de 2010 (en preparació).

Seminaris.  «The  competitive  chimpanzee  hypothesis:  Primate  social  cognition  in  
evolutionary perspective»; 1 de febrer de 2010; Facultat  de Psicologia de la UIB: a 
càrrec d’Alejandro Rosas López. «The phylogeny of altruistic punishment»; 1 de febrer 
de  2010;  Facultat  de  Psicologia  de  la  UIB;  Alejandro  Rosas  López.  «Evolución,  
desarrollo y cognición: implicaciones de la EvoDevo en el estudio de la mente», 2 de 
febrer de 2010; Facultat de Psicologia de la UIB; Max Martínez Bohórquez.

Investigació.  «Diferencias  de  actividad  cerebral  entre  personas  religiosas  y  no 
religiosas». Subjectes: 24 participants dretans i de sexe femení. Es va utilitzar el test 
Royal Free Interview for Spiritual and Religious Beliefs (King, 2001) per classificar els 
participants a partir dels resultats obtinguts. Els participants respongueren una bateria de 
48 dilemes morals i  4 dilemes pràctics.  Durant la tasca de resposta, els participants 
varen  ser  sotmesos  a  una  prova  de  localització  d’activitat  neurològica  mitjançant 
ressonància magnètica a la Clínica Rotger. Una vegada realitzats els enregistraments, la 
investigació es troba en la fase de processament de les imatges per posteriorment poder 
realitzar les anàlisis estadístiques participant a participant. No és possible de moment 
oferir cap tipus de dades preliminars o conclusions parcials.

La Càtedra col·labora, a més, en les següents tesis doctorals:
—Viejas  y  nuevas  perspectivas  en  Sociología  de  la  religión:  el  surgimiento  del  
paradigma neurocientífico.  Autor:  Carlos Ramos Aguirre.  Director:  Dr. Camilo José 
Cela Conde. Departament de Filosofia i Treball Social
—Tesi  del  senyor  Víctor  Sánchez  Petrone.  Director:  Dr.  Antoni  Gomila  Benejam. 
Departament de Psicologia.



13.16. 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, 
adscrita  actualment  al  Centre  de  Recerca  Econòmica  (CRE,  UIB-Sa  Nostra),  amb 
l’objectiu de contribuir, a través del desenvolupament de diversos programes educatius, 
al  desenvolupament socioeconòmic de la  comunitat  balear  des de la implantació de 
sistemes de gestió de la qualitat i del medi ambient, va fer seus els principis de la xarxa 
UNITWIN de  la  UNESCO quan l’any  2000  es  va  convertir  en  la  primera  i  única 
Càtedra UNESCO de la UIB.

Activitats realitzades durant el curs 2009-2010:

1. Docència: la Càtedra participa actualment en programes de postgrau oficials de la 
UIB per a l’òptima capacitació dels universitaris en el camp del medi ambient, com 
és el cas del Màster Oficial en Economia del Turisme i del Medi Ambient i del 
Màster Oficial en Anàlisi, Planificació i Gestió de les Àrees de Litoral.

2. Conferències i seminaris: la Càtedra va convidar el senyor Jerry Mander, membre 
associat  de  l’Institute  for  Policy  Studies (Washington,  DC),  que  va  impartir  la 
conferència «Economia i  ecologia:  un matrimoni  malavingut?».  Així  mateix,  els 
investigadors  vinculats  a  la  Càtedra  varen  participar  en  diferents  jornades  i 
congressos, ponències, comunicacions i conferències. 

3. Investigació: la  Càtedra,  a  través  del  Centre  de  Recerca  Econòmica  (UIB-Sa 
Nostra),  va  donar  l’oportunitat  a  cinc  estudiants  de  grau  i  quatre  estudiants  de 
postgrau  de  col·laborar  en  distints  projectes  d’investigació,  com  ara  «Climate 
Change  and  Impact  Research:  the  Mediterranean  Environment»,  finançat  per  la 
Unió Europea dins el  VI Programa marc de la Unió Europea; «Externalitats  del 
transport rodat en economies turístiques. Avaluació de polítiques correctores per la 
seva  internalització»,  finançant  per  la  Comissió  Interministerial  de  Ciència  i 
Tecnologia (CICYT), i «Externalitats del transport rodat en economies turístiques», 
finançat pel Govern de les Illes Balears. Fruit d’aquesta recerca és la publicació de 
sis documents de treball CRE i dotze articles en revistes especialitzades.

Aquestes activitats es poden consultar a les pàgines web: 
<www.cre.uib.es>/<www.cre.sanostra.es> 

http://www.cre.sanostra.es/
http://www.cre.uib.es/
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