
 

Fitxa resum de les principals actuacions en matèria de 
transparència. Any acadèmic 2021-22 

Secretaria General i Assessoria Jurídica 

Cal apuntar que les actuacions que permetran la consolidació i desenvolupament de 
la transparència a la UIB en un futur pròxim transcendeixen les tasques ordinàries de 
manteniment del Portal de transparència i de tramitació de sol·licituds d’accés a la 
informació pública que duu a terme la Secretaria General de la UIB. Respecte d’aquest 
fet, sembla oportú destacar que durant l’any 2021-22, a iniciativa del nou equip de 
govern de la UIB, s’ha establert una línia de treball que té, entre d’altres, l’objectiu de 
fer de la transparència un principi vertebrador que informi l’actuació dels òrgans i 
unitats de la UIB 

Així, en aquest sentit, cal indicar que, durant l’any 2021-22, les actuacions en matèria 
de transparència a la UIB s’han articulat en diferents nivells. 

A) L’impuls de la transparència des del govern de la UIB 

El 12 de juny de 2021 va ser nomenat Rector de la UIB el doctor Jaume Carot Giner 
(Decret 32/2021, de 7 de juny. BOIB núm. 78). El nou equip de govern de la UIB va 
fixar, al seu programa electoral, la transparència i la participació com un dels objectius 
d’especial rellevància del seu projecte. A més de ser un objectiu en si mateix, el 
projecte inclou tres compromisos vinculats al desenvolupament de les polítiques que 
promouen el govern obert com a model de governança. Aquests tres compromisos 
són: el compromís amb la transparència i el rendiment de comptes, el compromís 
amb la participació i el compromís amb la integritat. 

En aquest marc, l’equip de govern, a través del Vicerectorat de Planificació 
Estratègica, Internacionalització i Cooperació, durant l’any 2021-22 ha treballat per 
crear estructures organitzatives i normatives que, entre d’altres finalitats, podran 
servir de base a un nou estil de governança basada en els principis del govern obert 
(transparència, integritat, rendició de comptes i participació de les parts interessades 
en suport de la democràcia i el creixement inclusiu, Recomanació del Consell de 
l'OCDE sobre govern obert de 14/12/2017). 

Per la seva transcendència en la consolidació de la transparència a la UIB, apuntam 
les actuacions següents: 



 

Creació de l’Oficina de Planificació Estratègica de la UIB (Acord 
executiu 14389, del dia 23 de febrer de 2022) 

La creació d’aquesta oficina impacta directament en la transparència i el rendiment de 
comptes a la UIB, ja que no només facilitarà les dades necessàries per al Portal de 
transparència, en coordinació amb la Comissió de Transparència, sinó que tractarà 
coordinament les dades i estadístiques oficials i pròpies de la UIB, la qual cosa, a més 
de possibilitar la presa de decisions basades en dades, agilitzarà la realització 
d’informes d’avaluació dels serveis i les polítiques de la UIB, i contribuirà així a facilitar 
el rendiment de comptes.  

Aprovació de l’Acord normatiu de 15 de juny de 2022 pel qual es regula 
l’elaboració del Pla estratègic de la Universitat de les Illes Balears per 
al període 2023-27 

Aquest acord normatiu regula l’elaboració del Pla estratègic de la Universitat per al 
període 2023-27. El Pla s’organitza en eixos i identifica com a eix transversal de la 
institució el bon govern (acomodació de l'activitat desenvolupada per les 
administracions públiques als principis de transparència, dedicació al servei públic, 
imparcialitat, igualtat i correcció en el tracte als ciutadans, responsabilitat, reserva, 
així com el respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques). La determinació 
d’aquest eix transversal del Pla estratègic de la UIB permetrà fer un seguiment de les 
actuacions que es desenvolupin en el àmbit del bon govern i, per consegüent, 
contribuirà a mesurar i avaluar les actuacions alineades amb aquest objectiu i a 
impulsar-ne el desenvolupament a llarg termini. 
 
En aquest pla estratègic conjunt de la UIB cal fer especial menció als objectius de la 
Gerència, que, per tal d’alinear les actuacions i les tasques de les unitats 
administratives de la UIB i del seu personal, ha fixat per a 2022 un objectiu estratègic 
identificat com a «Objectius relacionats amb la transparència, l’ètica i la 
responsabilitat». Sota aquest objectiu, es podrà fer una agrupació i un seguiment de 
les tasques que es realitzin en tres línies d’actuació: 

1. Assegurar la transparència de les tasques dutes a terme i dels resultats 
obtinguts en cada unitat o servei. 

2. Impulsar una gestió ètica, responsable i transparent. 
3. Treballar el Codi d’integritat i impulsar mesures concretes de transparència. 

 

B) Actuacions en matèria de transparència realitzades des de la 
Secretaria General de la UIB 



 

Hi distingim les àrees d’actuació següents: 

• Manteniment del Portal de transparència de la UIB. Nous indicadors i 
actualització de la informació 

• Preparació dels continguts del Portal de transparència per als processos anuals 
d’avaluació i d’auditoria externa de la transparència a la UIB. Dyntra i Fundación 
Haz 

• Tramitació de les sol·licituds d’accés a la informació pública. 

1. Manteniment del Portal de transparència de la UIB 

El Portal de transparència va ser configurat el 2019 i continuen vigents l’estructura i la 
descripció dels continguts que aleshores es varen definir. Aquests continguts són, 
principalment, els estipulats com a obligació de publicitat activa als articles 6, 6bis, 7 i 
8 de l’LTAIBG. Durant aquest any acadèmic, s’han efectuat diferents modificacions en 
el Portal que responen a les actuacions següents: 

• Publicació del portal en castellà i en anglès 
• Actualització dels continguts del portal: RLT, taules retributives, compatibilitats, 

pressuposts, comptes anuals, quadre d’absències de personal, quadre 
d’immobles de la UIB, etc. 

• Inclusió de nous continguts. En destacam, entre d’altres: quadre amb indicació 
dels regals i obsequis rebuts pel Rector, directori de xarxes socials institucionals 
de la UIB, inclusió de la declaració antifrau a l’apartat de política d’integritat  

• Reorganització de l’apartat dedicat a la institució identificant tres atributs en 
grups d’informació que són consubstancials a l’entitat: 1) Funció, missió, visió i 
valors; 2) Planificació estratègica i resultats, i 3) Política d’integritat 

• Preparació de guies explicatives de determinats continguts del Portal que està 
previst que s’hi publiquin com a recurs informatiu:  

o Agenda pública per a la transparència dels alts càrrecs de la UIB: guia per 
a la publicació dels esdeveniments a la web institucional. 

o Guia per a la resolució de les sol·licituds d’accés a la informació pública 
(SAIP)  

2. Preparació dels continguts del Portal de transparència per als 
processos anuals d’avaluació i d’auditoria externa de la transparència 
a la UIB. Dyntra i Fundación Haz 

Durant l’any 2021-22 l'evolució de la situació de la UIB als rànquings de transparència 
d'aquestes entitats és la següent: 

Dyntra (Dynamic Transparency Index) 



 

La plataforma Dyntra valora el compliment de les obligacions legals, les bones 
pràctiques de transparència i bon govern i les demandes ciutadanes en aquesta 
matèria, a través dels estàndards definits en cada índex Dyntra de transparència. 
L’índex Dyntra d’universitats serveix de base a la seva plataforma dinàmica de gestió 
d’indicadors. Aquesta plataforma, en la seva versió per a universitats, el febrer de 
2022 va passar de tenir 137 indicadors a tenir-ne 169. Aquests indicadors estan 
distribuïts en cinc categories: transparència institucional; comunicació pública; 
participació i col·laboració ciutadana; transparència economicofinancera, i 
contractacions de serveis. En relació amb aquests 169 indicadors, la transparència de 
les universitats espanyoles va ser avaluada des de març a juny de 2022. La nova 
configuració del rànquing resultant va servir per confeccionar el II Estudio sobre 
transparencia en las universidades españolas. En aquest estudi la UIB, amb 132 dels 169 
indicadors acomplits, ocupa la posició número 10. 

 

 
 

Com que la UIB està entre les deu universitats més transparents al rànquing, Dyntra va 
atorgar-li un diploma de reconeixement: 

 



 

 

Fundación Haz (anteriorment Fundación Compromiso y Transparencia) 

Cada any la Fundación Haz acostuma a elaborar un informe rànquing de 
transparència al web de les universitats espanyoles. Aquest informe analitza 
anualment la informació que proporcionen al web les universitats públiques i privades 
i les avalua d'acord amb el compliment d'un conjunt d'indicadors fixats per la 
fundació, que van evolucionant al llarg de les successives edicions. 

La fundació va publicar el darrer informe el 29 de novembre de 2019 i té previst 
elaborar-ne un altre el 2022. En atenció a aquesta eventualitat, durant l’any 2021-22 
hem continuat en la mateixa posició. La UIB, amb el compliment de 49 indicadors de 
54, està en el grup de les universitats que ocupen la quarta posició, per la qual cosa és 
considerada una universitat transparent (per tenir aquesta consideració és necessari 
obtenir una puntuació d’entre 40 i 54 punts)
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3. Tramitació de les sol·licituds d’accés a la informació pública 

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, al capítol III fa referència al dret d’accés a la informació pública. S'entén per 
informació pública els continguts o documents, sigui quin sigui el seu format o suport, 
que estiguin en poder de la UIB i que hagin estat elaborats o adquirits en l'exercici de 
les seves funcions. 

L'òrgan encarregat de resoldre les sol·licituds de dret d'accés a la informació pública és 
la Secretària General de la UIB. 

Sol·licituds rebudes l’any 2021 

I. Resoltes expressament 4 

I.1. Inadmeses  

- Informació en curs d’elaboració o de publicació general 
- Informació de caràcter auxiliar o de suport 
- Acció prèvia de reelaboració 
- Òrgan que no té en el seu poder la informació i la desconeix 
- Manifestament repetitives o de caràcter abusiu 

Total: 0 

— 

— 

— 

— 

 

I.2. Desestimades 

- Aplicació dels límits de l’article 14 
- Protecció de dades de caràcter personal 
- Participació de tercers afectats 

Total: 0 

— 

— 

— 

I.3. Estimades 

- Totalment 
- Parcialment 

Total: 2 

2 

— 

I.4. Altres 

- Arxiu per desistiment 
- Regulacions especials del dret d’AIP 
- Altres causes 

Total: 2 

2 

— 

— 

I.5. Resoltes dins termini 4 
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II. Indicació de l’òrgan competent en la resolució 0 

 

 

Enllaços: 

 

• https://transparencia.uib.cat/ 

 


