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Memòria acadèmica 2021-2022 

Activitat economicoadministrativa de la Gerència 
 

Aspectes de caràcter General  
 
La tasca del personal d’administració i serveis és transversal i imprescindible per 
aconseguir els objectius que té marcats la Universitat. Per aquest motiu, la Gerència ha 
de tenir especial cura a mantenir en condicions òptimes la seva estructura i anar 
adaptant-la a les noves necessitats i obligacions de la Universitat mateixa, sempre en 
augment. 
 
Aquest curs que acabam encara ha estat marcat, tot i que en menor mesura que 
l’anterior, per la gestió de la pandèmia. En efecte, si bé va començar amb les restriccions 
pròpies d’aquesta, durant el curs ens hem adaptat a la nova realitat postpandèmica 
amb la publicació d’una nova regulació del teletreball i la consolidació de l’ús 
generalitzat de diverses eines de videoconferència com Zoom, Teams, etc. 
 
Malgrat la pandèmia i el teletreball, podem afirmar que la tasca del PAS, si hem de jutjar 
pels indicadors de resultats, s’ha desenvolupat dins els paràmetres que s’haurien 
esperat en una situació normal, la qual cosa és la demostració més palpable de la 
capacitat d’adaptació del col·lectiu PAS. 
 
Així, durant el curs 2021-22, podem remarcar una sèrie d’actuacions que apuntalen 
l’afirmació anterior: 
 

1. Durant aquest curs s’ha conclòs una convocatòria d’oposició lliure i una persona 
ha pres possessió de la plaça de funcionari de carrera. En concret, un tècnic de 
gestió del subgrup A1 dels cossos generals. 
 

2. Concurs de trasllat. Dins el curs 2021-22 s’han convocat i resolt els concursos 
de trasllat, per lliure designació, de fins a 20 places, 15 de cossos generals, 1 del 
cos específic d’altres serveis i 4 del cos específic de TIC. 
 

3. En aplicació del procediment per a la provisió temporal de places vacants, s’han 
tret 53 places perquè siguin ocupades en comissió de serveis, tot esperant el 
futur concurs de trasllat per permetre d’ocupar-les de forma definitiva. En 
concret, són 35 places dels cossos generals, 14 del cos específic d’altres serveis, 
3 del cos específic de biblioteques i 1 plaça del cos específic de TIC. 
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4. Pel que fa a la quantitat de PAS, ha disminuït el nombre de funcionaris de 
carrera, que ha passat de 437 a 426, mentre que hem incrementat la quantitat 
de funcionaris interins: hem passat de 173 a 214, la qual cosa representa un 
33,44% del total, una xifra encara llunyana respecte a l’objectiu del 8%, però no 
tan dolenta en comparació amb les administracions que ens envolten.  
El procés d’estabilització iniciat en aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de 
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació 
pública, ens permetrà d’estabilitzar 93 places, 36 de corresponents a cossos 
generals, 41 a cossos específics d’altres serveis, 8 a cossos específics del Servei 
de Biblioteca i Documentació i 8 de cossos específics TIC. Aquest procés ben 
segur reduirà substancialment el percentatge esmentat i ens encabirà en el 
marge permès del 8%. 
 

5. També cal destacar que s’ha publicat la convocatòria de promocions internes 
mitjançant concurs oposició de 31 places de cossos generals, en concret: 16 
places del subgrup C1 i 15 places del subgrup A2. Resta pendent la convocatòria 
de promoció interna de cossos específics.  
 

6. Com ja s’ha comentat, s’ha elaborat l’Acord normatiu 14430, del dia 23 de març 
de 2022, pel qual es regula la modalitat de teletreball per al personal 
d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears, per adaptar 
aquesta modalitat a la nova situació després de la pandèmia, amb la finalitat de 
fer més eficient la tasca del PAS. 

 
7. Digne de menció també és l’Acord normatiu 14429, del dia 23 de març de 2022, 

pel qual es modifica l’Acord normatiu 10712/2013, de 24 de juliol, pel qual 
s’aproven les normes reguladores de la jornada, els permisos, les llicències i les 
vacances del personal d’administració i serveis de la UIB, que ajusta a la realitat 
el pagament de les tasques extraordinàries i les hores fetes fora de la jornada 
laboral del PAS. 

 
8. Per la seva importància en la tasca del PAS, present i, sobretot, futura, també és 

obligat fer esment a l’Acord normatiu 14427, d’aprovació del Reglament per a la 
implantació de l’administració electrònica a la Universitat de les Illes Balears i, 
derivat d’aquest, també cal mencionar l’Acord executiu del dia 23 de març de 
2022 pel qual es crea i regula el registre de funcionaris habilitats per a la 
identificació i autenticació de ciutadans i per a la realització de còpies 
autèntiques en l’àmbit de la Universitat de les Illes Balears. Ambdues normes 
han de possibilitar un salt qualitatiu i quantitatiu en la implantació de 
l’administració electrònica a la Universitat. 
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9. Una altra actuació està relacionada amb la carrera professional i ha suposat una 
nova manera de fer feina per a tot el PAS de la nostra universitat. En aquest curs 
s’ha conclòs la tercera experiència en l’avaluació de l’acompliment. Els resultats 
d’aquesta avaluació han estat que 12 persones han accedit a la carrera 
professional i 152 persones han progressat d’esglaó.   
Per altra banda, també és important remarcar que durant aquest curs s’ha iniciat 
la nova definició de l’avaluació de l’acompliment, per tal d’aconseguir el progrés 
en la carrera administrativa. Es preveu que a l’inici del proper curs s’aprovarà el 
nou sistema d’avaluació. 
 

10. Com cada curs, i amb l’objectiu d’adaptar l’estructura del PAS als objectius de 
la Universitat, hi ha hagut diferents modificacions de plantilla que han afectat 
aquest col·lectiu. Per la seva transcendència, en destacam les següents: 
 

a) Creació de la Unitat de Gestió dels Estudis de Grau 
b) Creació de la Unitat de Gestió dels Estudis de Postgrau 
c) Creació del Servei de Comunicació 
d) Creació del Servei d’Identitat i Cultura Institucional 
e) Creació del Servei de Contractació 
f) Creació del Servei de Gestió del Patrimoni i de les Despeses Generals 
g) Creació del Servei Tècnic i d’Infraestructures 
h) Creació del Servei d’Aplicacions i Serveis TIC 
i) Creació del Servei d’Infraestructures TIC  
j) Creació de l’Oficina de Planificació Estratègica. 

 
Aquests nous serveis, unitats i oficines s’han creat per substituir els que s’han 
eliminat, alhora que algun es crea per desenvolupar competències que no 
estaven definides. En concret, s’han eliminat l’Oficina de Suport a la Docència, 
el Servei de Comunicació, Promoció i Imatge, el Servei de Patrimoni, 
Contractació, Infraestructura i Unitat Tècnica, el Centre de Tecnologies de la 
Informació, l’Oficina Web, la Unitat Tècnica de Suport a la Gestió Acadèmica i 
Administrativa i la Unitat de Dades Institucionals. 
 

11. En aquest curs acadèmic, i d’acord amb les normes d’execució que regeixen per 
a la gestió dels fons Next Generation, es va aprovar una declaració institucional 
antifrau i un pla antifrau, aprovat pel Consell de Govern. Arran d’aquesta 
aprovació, es començarà a desplegar el pla amb una autoavaluació dels riscs per 
part de la Gerència, tal com marca el mateix pla.   
 

12. Durant aquest curs la Gerència també ha adoptat fins a set instruccions per 
regular determinats procediments que fins aleshores no estaven definits o que 
s’han redefinit. Els àmbits d’aquestes instruccions són la comptabilitat, els 
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recursos humans o la contractació, principalment. Aquestes instruccions són les 
següents: 

 
o Instrucció GER 02/2018 (versió 2), de 30/11/2021, sobre contractació, 

pel que fa al procés per tramitar la contractació administrativa d’obres, 
serveis i subministraments de quantitats superiors als contractes 
menors. 

o Instrucció GER 01/2021, sobre el procés per a la gestió de cobrament de 
les quantitats abonades als perceptors de nòmina que hagin de ser 
reemborsades per la Universitat. 

 
o Instrucció GER 01/2022, sobre la regulació de les sol·licituds de 

modificació de la plantilla del PAS. 
 

o Instrucció GER 02/2022, sobre pagament de despeses de tribunals de 
tesis doctorals i concursos docents. 

 
o Instrucció GER 03/2022, sobre el procediment de gestió per al 

pagament de complements per especial dedicació i gratificacions 
extraordinàries al PAS. 

 
o Instrucció GER 04/2022, sobre la distribució del finançament de les 

despeses que hagin d’assumir els centres, serveis o unitats amb 
pressupost propi. 

 
o Instrucció GER 05/2022, sobre l’atribució al PAS (de les seus) de la 

funció de col·laboració en la vigilància dels exàmens a les seus 
universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera de la UIB. 

 
A part d’aquestes actuacions més generals, val la pena comentar-ne algunes de més 
específiques, però no per això menys importants, i que han afectat un servei concret 
o almenys un nombre més reduït de funcionaris: 
 
• Aquest curs acadèmic s’ha conclòs la implantació del grau de Medicina i s’ha 

celebrat la primera graduació dels seus estudiants. Es pot afirmar ja que està 
consolidat el nou centre, l’Hospital Universitari Son Espases, amb la dotació de 
diferents funcionaris, que han contribuït d’una manera directa a l’èxit indubtable 
d’aquesta implantació.  
 

• També s’ha conclòs la implantació del doble grau d’Economia i de Turisme, s’han 
anat implantant la resta d’estudis, com el grau de Direcció Hotelera, i s’ha 
incrementat el numerus clausus dels estudis d’Infermeria. 
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Quant a formació, l’any 2021 s’han realitzat un total de 81 accions formatives i s’han 
impartit un total de 643 hores de formació al PAS, 75 de les quals han estat 
presencials, mentre que la resta, 568, es varen fer no presencials, en una clara mostra 
de l’adaptació a aquest àmbit amb motiu de la pandèmia. Aquestes hores han suposat 
un total de 2.140 certificats, 1.509 dels quals han estat d’aprofitament, i 631, 
d’assistència. 
 
Pel que fa al marc econòmic, cal destacar-ne els aspectes següents: 
1. Pressupost 2022: s’ha aconseguit una millora en el finançament, que continua la 

tendència positiva, amb l’increment de 6,2 milions d’euros en les partides de 
transferència nominativa corrent (incloses aportacions per als nous estudis, però 
descomptant el milió per covid, que ja no s’aporta), la qual cosa suposa un 
increment del 7,68%.  
 

2. La inversió nominativa va pujar lleugerament, en 0,2 milions d’euros, fins a un 
total de 2.475 milions d’euros. Amb tot, la inversió nominativa encara està molt 
allunyada de la de l’any 2009. 

 
3. Per la seva transcendència també és important remarcar que durant aquest curs 

es va amortitzar anticipadament el préstec que ens havia fet la CAIB mateixa per 
tal de finançar la construcció de l’edifici interdepartamental. Arran del canvi de 
finançament via fons REACT-UE, en el marc dels fons Next Generation, la 
Universitat va amortitzar els 6,9 milions d’euros i, alhora, va rebre una 
transferència per aquest valor de la CAIB, de manera que va disminuir així 
sensiblement l’endeutament de la Universitat. 

 
4. La CAIB durant aquest any ha continuat pagant puntualment la transferència 

nominativa, la qual cosa ha permès millorar i complir el termini de pagament als 
proveïdors. El mes de juny de 2021 el període mitjà de pagament als proveïdors 
era de 22,05 dies, lleugerament inferior als 23,28 dies de juny de 2021. Aquest 
període es troba àmpliament dins els marges permesos per la normativa (30 dies). 
Quant a inversions, aquest curs s’ha planificat i fins i tot iniciat l’execució 
d’inversions provinents del programa Next Generation, ja sigui de finançament 
provinent de l’Estat, com els programes UniDigital o el de requalificació, o 
provinent de la CAIB, com el PIREP (Programa d’impuls a la rehabilitació d’edificis 
públics), un projecte pluriennal que ha de permetre augmentar l’eficiència 
energètica dels edificis Ramon Llull i Mateu Orfila i Rotger, o les inversions en 
energia solar, per esmentar-ne alguns exemples. 
 
Durant aquest curs també s’ha adquirit un edifici annex a la Seu universitària de 
Menorca, que ens permetrà encabir-hi la futura ampliació de la Seu. 
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En procés estan també altres inversions, i amb el finançament garantit, totalment 
o parcialment, com la futura residència per a estudiants, l’ampliació del laboratori 
del IUNICS, l’equipament de l’edifici interdepartamental i del nou edifici del 
ParcBIT o la futura piscina científica (projecte Aqualab), per esmentar-ne alguns 
exemples. 

 
5. Finalment, per la seva transcendència econòmica i per a la vida de la comunitat 

universitària, la Universitat de les Illes Balears no ha estat aliena a la crisi 
energètica mundial, i aquesta crisi, juntament amb el fet que el nostre adjudicatari 
per al subministrament de l’energia elèctrica va renunciar al contracte, ha 
ocasionat que, mentre que el curs 2020-21 la Universitat va pagar 1,46 milions 
d’euros per la factura elèctrica, el curs 2021-22 n’haurà pagat 3,6, amb el 
consegüent impacte que aquest fet té per als comptes de la Universitat sense que 
es tradueixi en cap millora ni dels estudiants ni del personal ni de les funcions i 
objectius encomanats. 


