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Memòria acadèmica 2021-2022 

Activitats en l’àmbit del campus universitari. Ocupació i usos dels 
espais (delegat del Rector d’Universitat Saludable i Campus / 
Vicerectorat de Campus i Universitat Saludable) 
 

Reserves d’espais 
 
L’àrea de gestió d’espais del delegat del Rector d’Universitat Saludable i Campus / 
Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable fa reserva d’espais de la 
UIB de dues maneres: 

• Reserva externa: cessió d’ús temporal d’espais de la Universitat (locals, immobles i 
instal·lacions) a institucions, empreses públiques o privades i a particulars aliens a 
la Universitat de les Illes Balears.  

 

El curs 2021-22 hem obert 99 expedients de reserva per a entitats externes a la UIB, 94 
de les quals s’han dut a terme i 5 que no, per diferents motius. A causa de la millora de 
la situació sanitària, hem vist incrementada l’activitat per part d’entitats externes que 
havien ajornat diferents processos selectius l’any anterior.  

• Reserva interna: reserva d’espais d’ús comú (aula convencional, d’informàtica, 
seminari, sala d’actes, sala de reunions 2 de Son Lledó, vestíbul, etc.) que solen 
acollir activitats de docència, recerca, transferència i gestió que desenvolupen la 
funció universitària. 

Els centres administratius de cada edifici de la UIB gestionen les seves pròpies 
reserves dels espais que tenen vinculats; en especial, les corresponents a la inserció 
d’horaris i a les activitats de les facultats, departaments i centres d’investigació als 
quals donen suport, sempre que siguin durant l’horari laboral. De fet, d’acord amb el 
punt 4.2.2 del nou reglament d’espais, les sol·licituds de reserves internes 
corresponents a activitats acadèmiques sobrevingudes es cursaran utilitzant la 
sol·licitud disponible a UlBdigital, a l'apartat del vicerectorat competent en matèria 
d'espais. 

Les reserves internes que queden fora de la gestió dels centres administratius, espais 
externs o d'edificis sense serveis administratius, o que impliquin caps de setmana o 
festius, les assumeix aquest vicerectorat. El curs 2021-22 s’han obert expedients 
corresponents a diferents grups de reserva. En destacam els següents: 
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o Reserves dels espais dels edificis sense servei administratiu propi (Son Lledó, 

Cas Jai, Ca n’Oleo). 
 

Aquests espais solen acollir, per una banda, actes institucionals i de representació, 
i, per l’altra, les reunions dels serveis i oficines que hi estan ubicats, com per 
exemple, el Consell Social. 

El curs acadèmic 2021-22, la sala d’actes de Son Lledó ha acollit 43 activitats, de les 
quals cal destacar la inauguració del curs acadèmic 2021-22, actes de lliurament de 
premis, signatura de convenis, jornades, acte d’honoris causa i cloendes. La sala de 
reunions 2 del primer pis de Son Lledó ha estat reservada per  a més de 150 reunions 
internes. Per una altra part, pel que fa a la sala del soterrani de Cas Jai, el passat 11 
d’octubre de 2021 s’hi van iniciar unes obres de millora. Actualment, està habilitat 
amb mobiliari mòbil i l’espai ha quedat preparat per a docència, malgrat que no és un 
espai gaire sol·licitat. Aquestes obres varen fer necessària la reubicació, durant la resta 
de curs, d’Amadip Esment al laboratori 1 de l’edifici Antoni M. Alcover i Sureda en el 
marc del programa Esmentguies.es. Pel que fa a la sala de reunions de la 2a planta de 
Cas Jai, s’hi han fet 33 reunions. També cal indicar que s’ha reservat els mesos de 
setembre i octubre, a petició del cap del Servei de Relacions Internacionals, per ubicar-
hi alumnes becaris de l’esmentat servei per fer tasques de suport de mòdul de 
mobilitat del programa de gestió SIGMA. 

Pel que fa a Ca n’Oleo, d’acord amb el conveni de col·laboració signat el 23 de març 
de 2018 entre la Conselleria de Cultura, Participació i Esports i la Universitat de les 
Illes Balears per a la cessió temporal d’espais i l’ús compartit de Ca n’Oleo (ref. 3556), 
on s’estableix la col·laboració d’ambdues institucions respecte de la posada en 
funcionament de l’edifici i se n’estableix un ús compartit, s’ha continuat amb el 
mateix procediment de gestió dels espais mitjançant el calendari compartit amb les 
institucions esmentades. Els espais d’ús compartit de l’edifici són el pati, la sala de 
juntes i la sala d’actes, els quals, el curs 2021-22, han acollit multitud d’activitats 
organitzades per la UIB, com ara conferències, reunions institucionals, lliurament de 
premis, presentacions de llibres, cursos d’estiu, etc., així com esdeveniments com la 
Nit de l’Art, la Nit Europea dels Investigadors i l’Open House. La sala d’actes de 
d’aquest edifici s’ha utilitzat, fins al mes de febrer de 2022, com a sala de diferents 
exposicions itinerants gestionades pel Servei d’Activitats Culturals de la UIB (SAC). A 
partir d’aquesta data, i per indicació de la vicerectora de Projecció Cultural i 
Universitat Oberta, l’espai no es considera adequat per dur-hi a terme exposicions. 

 
o Reserves provinents de serveis generals complementaris i oficines amb plans de 

formació i activitats anuals. 
 



3 

 
 

 www.uib.cat 

- Pla de formació del Servei Lingüístic. Durant l’any acadèmic 2021-22, s’han 
gestionat espais per dur-hi a terme cursos de català, anglès i alemany, segons nivells 
i semestres, per a un total de 13 cursos.  

 

- Pla de formació del PAS i PDI, organitzat per l’àrea de formació del Servei de 
Recursos Humans (RRHH). Aquest pla de formació organitza els cursos en dos 
semestres de l’any natural. Durant el curs acadèmic 2021-22, aquest vicerectorat ha 
fet les reserves corresponents a 18 cursos del Pla de formació. 

 
- Pla de formació del PDI de l’IRIE. S’han reservat espais per a 13 cursos de formació 

específica per a PDI. 
 

- Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS). Ha reservat espais 
per a activitats diverses, entre les quals destacam les activitats emmarcades en la 
XVIII Convocatòria d'ajuts per a accions d'educació per a la transformació social 
2022; «Jornades de Cooperació Feminista»; «Del discurso al acuerpamiento»; 
cursos de formació de voluntariat en projectes d'educació a la natura; exposició de 
voluntariat amb la Direcció Insular de Participació i Voluntariat, «Es necessiten 
motius per ajudar?»; Cicle de Ràdio CooperacióUIB, etc. 
 

- Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible (OUSIS). Ha demanat reserva d’espais 
a diferents edificis i zones exteriors per dur-hi a terme els seus plans de formació i 
sensibilització, entre els quals destacam: campanyes de transport actiu al campus; 
campanya de donació de sang; campanyes de promoció de benestar emocional; 
paradetes informatives de prevenció d’addiccions i d’educació sexual; cursos, taules 
rodones i tallers sobre alimentació saludable i sostenible; VIII Setmana Saludable i 
Sostenible, exposicions de temàtica mediambiental i de foment d’hàbits alimentaris 
saludables, etc. 

 
o Reserves que, per la seva complexitat, impliquen espais d’edificis diferents.  

 

- Proves d’accés a la Universitat (PBAU) 2022. 
 

Enguany, la convocatòria ordinària de les proves d’accés a la Universitat s’han dut a 
terme amb normalitat els dies 7, 8 i 9 de juny de 2022 al campus universitari, a causa 
de la millora de la situació sanitària. Pel que fa a les proves d’accés per a més grans de 
25 i 45 anys, es varen dur a terme els dies 1 i 2  d’abril de 2022 al campus universitari, 
i utilitzaren tots els espais de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos i de les seus 
universitàries. 
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La convocatòria extraordinària de la PBAU s’ha dut a terme els dies 5, 6 i 7 de juliol de 
2022 als edificis Gaspar Melchor de Jovellanos i Guillem Cifre de Colonya. 
 
- Activitats del Programa d'orientació i transició a la Universitat (PortUIB). Atès que 

la situació de la COVID-19 ha millorat i que els centres educatius han reprès les 
activitats extraescolars, PortUIB ha pogut organitzar moltes activitats, entre les 
quals cal destacar tallers de Seràs UIB, jornades de portes obertes i Ciència per a 
Tothom, Mentoriment, xerrades sobre el canvi climàtic, etc. 
 

• Reserva de zones exteriors del campus amb motiu d’activitats diverses: mercat 
ecològic de la UIB, curses al circuit, campanyes de donació de sang, activitats 
lúdiques dels col·lectius d’alumnes autoritzades pel Vicerectorat d’Estudiants 
(dinars, actuacions musicals, diades festives d’alumnes d’uns estudis determinats, 
etc.).  

 
 

Projecte SIGUIB 
 

Pel que fa als projectes TIC que impulsa aquest vicerectorat, hem continuat treballant 
en el projecte SIGUIB (Sistema d’Informació Geogràfica de la UIB). Aquesta eina 
permet: 

• Consultar al web la cartografia dels espais dels edificis de la UIB. 

• Tractar la informació continguda en bases de dades de la Universitat (Hominis, 
Àgora, dades cartogràfiques, etc.) per tenir, en tot moment, un coneixement exacte 
de l’ocupació i dels usos dels espais de la UIB i poder fer-ne una gestió eficaç i una 
planificació al llarg termini. 

 

Les accions més significatives dutes a terme el curs 2021-22, en relació amb el 
projecte SIGUIB, són les següents:. 

• Altes i modificacions d’ubicació de personal*. Respecte els camps de la base de 
dades, per a aquell personal que s’incorpora o canvia d’ubicació, el Vicerectorat 
n’actualitzarà la informació i resoldrà la sol·licitud creada amb aquesta finalitat a 
UIBDigital. 
  

• Actualitzacions*. En el cas que SIGUIB no mostri l’estat correcte d’un espai en algun 
dels camps esmentats al punt anterior, el Vicerectorat durà a terme, juntament amb 
el Servei Tècnic i d’Infraestructures, les actualitzacions necessàries per corregir la 
informació errònia i/o supervisarà les actualitzacions dels valors d’aquests camps. 
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• Manteniment, en exclusiva, dels camps d’observació reservats al Vicerectorat. 

 

Reglament d’espais 

Amb l’Acord normatiu del dia 23 de febrer de 2021, s'aprova el Reglament de gestió 
dels espais de la Universitat de les Illes Balears. 

Aquest reglament recull, en termes generals, els aspectes següents de la gestió dels 
espais de la UIB: 

• Propietat i ús dels espais de la UIB. Defineix qui és el propietari dels espais de la UIB 
i qui pot tenir-ne la cessió d’ús. 

• Descripció i tipificació dels espais. Descriu els tipus d’espais de la UIB i es 
classifiquen en funció de l’ús i règim d’accés. 

• Assignació d’espais: definicions i responsables. Es defineixen els conceptes 
fonamentals associats a l’assignació d’espais i als seus responsables. 

• Reserves internes i externes dels espais. Es defineixen les unitats de gestió que 
reserven espais i els conceptes lligats a aquest procés; s’estableix el procediment de 
reserva i es desenvolupen les singularitats que poden sorgir atenent al tipus de 
reserva. 

 
 

Noves actuacions al campus 
 
El delegat del Rector d’Universitat Saludable i Campus - Vicerectorat de Campus i  
Universitat Saludable ha dut a terme accions amb la finalitat de millorar el campus, 
juntament amb el Servei de Patrimoni, entre les quals cal esmentar les següents: 
 
• Projecte pilot d’instal·lació de càmeres de control d’ocupació a les aules A02 i A14 

de l’edifici Anselm Turmeda i l’aula B04 de l’edifici Guillem Cifre de Colonya, amb 
la intenció d’implantar-lo a tots els espais docents.  

• Informes d’ocupació d’aules.  
•  Integració d’aquesta informació al programa de gestió d’espais SIGMA. 

• Actualment, s’està elaborant un informe per actualitzar la informació dels 
laboratoris de recerca de la UIB (responsables, grup de recerca assignat a l’espai i 
els usuaris), així com l’actualització dels despatxos. 
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• Estudi de la possible assignació dels espais de l’edifici interdepartamental II als 
membres dels departaments d’Infermeria i Fisioteràpia i del Departament de 
Psicologia. 

• Informe sobre l’accés de personal i de vehicles als soterranis dels diferents edificis 
per tal d’elaborar un protocol per sol·licitar nous accessos. 

• Aplicació de mesures d’eficiència energètica: actuacions d’estalvi i d’eficiència 
energètica, ventilació dels edificis, control de les condicions de temperatura i 
optimització de l’ús dels edificis.  

 
 


