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Memòria de creació de l’Institut de Investigació en Intel·ligència 
Artificial de la Universitat de les Illes Balears (IAIB). 

 

1. Presentació 

La Intel·ligència Artificial (IA) és un conjunt de tècniques computacionals que 
comparteixen l’objectiu d’ajudar a les persones en la presa de decisions i en 
l’automatització de processos i serveis. La coincidència temporal dels avenços científics 
i tecnològics, la potència de càlcul dels ordinadors i la gran quantitat disponible de dades 
(el “big data”) ha provocat que les aplicacions de la intel·ligència artificial s’hagin 
convertit en una part essencial dels nous models econòmics. Aquesta tendència 
d’oportunitat en la gran quantitat d’aplicacions possibles de la intel·ligència artificial en 
qualsevol sector econòmic i social, generalitzada a tot el món, ha fet que les inversions 
privades i públiques en aquesta tecnologia s’hagin disparat durant els darrers anys. 

La IA pot augmentar la productivitat de les empreses, de l’administració, del sistema de 
salut, de la gestió dels sistemes energètics, i de la planificació del transport. És la 
tecnologia amb més influència en la transició cap a una nova societat i economia, de 
manera que, les Illes Balears han de involucrar-se en el desenvolupament d'un entorn 
tecnològic d’innovació que contribueixi a la generació de beneficis econòmics i socials a 
la nostra comunitat. A més, el seu caràcter transversal a totes les àrees 
socioeconòmiques permeten abordar els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) de l'Agenda 2030 facilitant l'ús de la tecnologia per a l'orientació de polítiques que 
millorin la seguretat i el desenvolupament en tots els àmbits.  

En aquest document es proposa la creació de l’Institut d’Investigació en Intel·ligència 
Artificial de la UIB (IAIB) com un Institut Universitari de Recerca propi de la UIB, d’acord 
amb l’establert a l’article 10 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, d’Universitats, que 
modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que inclou la 
definició i objecte dels Instituts Universitaris de Recerca. Per la seva banda l’article 66 
dels estatuts de la Universitat de les Illes Balears recull aquesta definició i descriu els 
diferents tipus d’Institut Universitari de Recerca (IUR).  
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2. Denominació 

Institut de Investigació en Intel·ligència Artificial de la Universitat de les Illes Balears    
(IAIB). 

3. Visió, Missió i Valors 

3.1 Visió 

L’IAIB vol ser reconegut com un institut de recerca de referència internacional en 
tecnologies d’Intel·ligència Artificial capaç de realitzar una investigació de gran 
rellevància científica i impacte socioeconòmic, particularment a les Illes Balears, amb una 
alta capacitat de formació i d’atracció de talent. 

3.2 Missió 

L’IAIB té com a missió la millora de la societat i l’economia, particularment les de les Illes 
Balears, a través de les tecnologies basades en la Intel·ligència Artificial. 

3.3 Valors 

Els valors que han de guiar les actuacions de l’IAIB es resumeixen en el punts: 

• Servei 
• Igualtat 
• Creativitat 
• Integritat 
• Transparència 
• Lideratge 

4. Justificació, Context i Rellevància 

4.1. Antecedents 

El Departament de Ciències Matemàtiques i informàtica (DMI) de la UIB sorgeix en 1985 
a l'empara del Reial decret 1140/85 de 25 de Maig (BOE de dia 12 de juliol), pel qual 
s'aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, com a adaptació dels estatuts 
de la UIB a l'anomenada LRU (Llei de Reforma Universitària, aprovada en 1983, Llei 
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orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària, BOE núm. 209, d'1 de 
setembre de 1983). La seva creació es va realitzar per acord de la Junta de Govern de dia 
25 d'octubre de 1985 pel qual s'aprova la constitució dels Departaments.  

El departament ja sorgeix amb una vocació enfocada a la recerca dirigida a l'estudi de la 
teoria, els usos i les aplicacions de la Intel·ligència Artificial. D'una banda, perquè des dels 
seus començaments l'àrea de coneixement majoritària dels seus membres ha estat l'àrea 
de “Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial”, i ja des dels seus primerencs inicis 
apareixen línies i grups de recerca relacionats amb la Intel·ligència Artificial. Així per 
exemple, en 1989 les línies de recerca del departament eren “Lògica clàssica i borrosa. 
Categories i autòmats”, “Intel·ligència artificial i teoria d'inferència directa”, “Anàlisi i 
tractament d'imatges” i “Sistemes experts”. Impartint a més programes de doctorat, tant 
en Informàtica com en Matemàtiques, amb cursos relacionats amb “imatges i visió”, 
“fonaments de la IA”, “llenguatges de programació per a la IA”, “raonament en IA”, 
“adquisició inductiva i deductiva del coneixement”, “lògica borrosa i control”, 
“raonament aproximat” o “aprenentatge inductiu”, entre d’altres. 

El nombre de professors i investigadors del DMI durant aquests anys va augmentant i els 
seus interessos investigadors comencen a créixer. Entre els anys 1995 i 1997, les línies 
de recerca del DMI es van atomitzant, però és a partir de 1997 on es divideixen per a 
donar lloc a línies de recerca com a “Aprenentatge inductiu”, “Anàlisi d'imatges”, 
“Avaluació de bases de coneixement”, “Matemàtiques de la computació”, “Sistemes de 
diagnòstic”, “Raonament aproximat i lògica difusa”, “Conjunts borrosos, lògica difusa i 
agregació de la informació”, “Equacions funcionals”, “Matemàtiques i sistemes 
intel·ligents”, “Imatges, gràfics i visió per ordinador”, “Tecnologies de la informació”, i en 
1998 apareix la línia de recerca de “Robòtica i visió per ordinador”, com una evolució 
natural i on es van començar a aplicar molts dels mètodes i tècniques desenvolupades 
en processament d'imatges, IA, sistemes intel·ligents i matemàtiques de la computació 
a la robòtica i visió per ordinador. L'any 2000 a les línies de recerca existents s'afegeix 
“Bioinformàtica”. Durant tots aquests anys la producció científica del DMI relacionada 
amb aspectes de la IA i les seves aplicacions ha estat ingent, així com el nombre de 
projectes de recerca concedits amb tasques relacionades amb la Intel·ligència Artificial.  

S'han llegit i defensat nombroses tesis doctorals relacionades amb aspectes de la IA, tant 
dins del programa de “Doctorat en Informàtica” com del “Doctorat en Matemàtiques”, 
mentre van estar vigents. Amb la implantació de l'estructura dels estudis universitaris 
adaptades a l'EEES, amb els estudis de grau i postgrau, el DMI ha posat en marxa tres 
estudis de màster universitari oficials: 
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• “Màster Universitari en Tecnologies de la Informació” (extingit). 

• “Màster Universitari en Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa” 
(MADM). 

• “Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents” (MUSI). 

Tots ells inclouen aspectes relacionats amb la IA. Així, el MADM té una especialitat en 
“Eines en gestió i anàlisi intel·ligent de dades” que tracta aspectes profunds de mineria 
de dades i aprenentatge estadístic, així com el tractament de dades amb informació 
imprecisa. El màster MUSI té una especialitat en “Intel·ligència Artificial Aplicada”, i altres 
dues on s'utilitzen mètodes i tècniques de la IA: “Visió per computador” i “Robòtica 
Mòbil”. A més, el programa de “Doctorat en Tecnologies de la Informació i les 
Comunicacions” té les línies de recerca relacionades amb la IA i les seves aplicacions: 
“Enginyeria de la informació”, “Visió per computador”, “Robòtica industrial, mòbil i de 
serveis”, “Interacció persona-ordinador”, “Lògica borrosa i fusió de la informació”, 
“Processament i anàlisi d'imatges digitals” i “Bioinformàtica”. En cadascuna d'aquestes 
línies de recerca hi ha investigadors dels grups de recerca proponents. Aquestes línies de 
recerca relacionades amb aspectes teòrics i aplicats de la IA han sorgit com una evolució 
natural del camí emprès en 1985, on es va començar treballant en sistemes experts, en 
lògica borrosa i inferència directa i en uns primers passos en anàlisis i processament 
d'imatges, desembocant en l'actualitat en l'aplicació dels mètodes i tècniques de la IA en 
un ampli ventall de camps científics.  

4.2. Justificació de l’interès i la rellevància científica i necessitat de la seva 
creació 

El novembre de 2020, el govern d’Espanya va presentar la Estratègia Nacional en 
Intel·ligència Artificial (ENIA) que te per objectiu principal facilitar que l’aplicació de la 
Intel·ligència Artificial (AI) esdevingui un element de transformació de l’economia i de la 
societat. Una estratègia que està en línia amb els objectius de l’Agenda 2030 per al 
desenvolupament sostenible, així com amb l’agenda España Digital 2025, sense oblidar 
les diverses crides i documents que sobre la IA ha emès la Comissió Europea. El pla 
d’acció de l’ENIA contempla sis eixos, el primer dels quals és impulsar la investigació 
científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en IA, que inclou entre les seves 
accions potenciar la creació de centres d’excel·lència en IA. 

Com s’ha explicat a l’apartat anterior, en el Departament  de Ciències Matemàtiques i 
Informàtica de la UIB coexisteixen diversos grups de recerca en camps de la IA que tenen 



 

 

5 

www.uib.cat 

una llarga trajectòria de resultats i transferència en  diferents àmbits de la IA. Aquests 
grups de recerca són: 

• Unitat de Gràfics i Visió per Ordinador i Intel·ligència Artificial (UGiVIA). 
• Grup de Comunicacions mòbils (GCM). 
• Biologia Computacional i Bioinformàtica (BIOCOM). 
• Soft Computing, Processament d’Imatges i Agregació (SCOPIA). 
• Seguretat i Comerç Electrònic (SECOM). 
• Sistemes, Robòtica i Visió (SRV). 

A aquests grups s’han d’afegir el grups de recerca d’altres departaments de la UIB: 

• IIA-FOOD, del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut de la 
UIB. 

• Reactivitat Molecular i Disseny de Fàrmacs (REACMOL), del Departament de 
Química de la UIB.  

• Enginyeria Electrònica (GEE), del Departament d’Enginyeria Industrial i 
Construcció de la UIB. 

• Bilingüisme i Adquisició de l’Espanyol (BASLA), del Departament de Filologia 
Espanyola, Moderna i Clàssica de la UIB. 

Tots aquest grups de recerca tenen una llarga trajectòria en obtenció de resultats 
científics i transferència tecnològica. Els avantatges que suposarà comptar dins de 
l'institut amb la col·laboració de grups de recerca d'altres departaments i disciplines, és 
indiscutible. Els grups de recerca del Departament de Ciències Matemàtiques i 
Informàtica (DMI), amb àmplia experiència en recerca relacionada amb la IA, mitjançant 
la col·laboració dels grups d’altres disciplines, podran abordar nous reptes i explorar 
noves àrees d'interès d'aplicació de la IA, la qual cosa generarà sinergies de les quals es 
podrà enriquir la recerca dels participants de l’institut.  Com es podrà veure més 
endavant, les línies de recerca de l’institut estaran definides per afavorir la col·laboració 
entre els diferents grups de recerca. Alhora, els grups de recerca d'altres disciplines, es 
beneficiaran de l'experiència desenvolupada en la recerca en IA dels grups del DMI, que 
aportaran aquesta experiència per a poder aplicar els mètodes de IA  als seus àmbits de 
recerca per a millorar els seus resultats actuals. Resumint, l’objectiu principal de la 
creació de l’IAIB és impulsar la recerca i la transferència en IA, atesa l’activitat 
investigadora del diversos grups de recerca que proposen la seva creació, així com 
impulsar i reforçar les sinèrgies, coincidències i complementarietats que es donen entre 
aquests grups. 
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4.3. Indicis de qualitat 

Els indicis de qualitat associats amb els membres proponents de l'IAIB es presentaran en 
dues parts. En primer lloc, es realitzarà una breu descripció de cadascun dels grups 
d'investigació dels quals formen part, indicant posteriorment els indicis de qualitat de 
cadascun dels seus membres, i, per finalitzar aquest apartat, presentarem un resum dels 
projectes d'investigació/contractes en els quals han estat implicats aquests professors i 
investigadors des de l'any 2010 (inclòs). A continuació, presentarem un resum global dels 
indicis de qualitat i dels projectes/contractes.  

La Unitat de Gràfics i Visió per Ordinador i IA (UGiVIA) té una dilatada experiència 
investigadora en àrees directament relacionades amb la Intel·ligència Artificial i les seves 
aplicacions. Els seus membres han comptat, des de la seva creació, amb el finançament 
de 32 projectes d'investigació de convocatòries competitives, tant nacionals, 
autonòmiques com de la CE.  Sent en tots ells l'IP o responsable de l'ajuda un dels 
membres proponents del grup.  Així mateix han participat en 3 xarxes temàtiques 
internacionals relacionades amb televisió interactiva, i 1 xarxa temàtica nacional sobre 
interfícies multimodals avançats. Un resum dels indicis de qualitat es pot trobar en la  
taula següent:   

 

 Sexennis Índex-h 
(Scopus) 

Cites totals 
(Scopus) 

Patents Tesis doctorals 
dirigides 

ScopusID 

FPL 5  11 477 2 9 35845246500 
JVG 4 15 621 2 7 6701830278 

Llegenda: Francisco J. Perales (FPL); Javier Varona (JVG). 

 

Resum dels projectes d'investigació en els darrers 10 anys de la UGiVIA (des del 2010 
inclusivament): 

  

Títol del projecte 

  

Investigador 
principal 

  

Quantitat 
(euros) 

  

Entitat finançadora i 
referència 

  

 Període del 
projecte 

Prototipos de Interacción 
Natural mediante Interfaces 
Enactivas basadas en 
Entradas Visuales. 

Javier Varona Gomez 
(UIB) 

45.980,00 € Govern Espanyol, 

MEC - TIN2007-67896 

2007-2010 
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SINA (Sistema de Interacción 
Natural Avanzada) 

Francisco J. Perales i 
Joan J. Muntaner 
(UIB) 

125.000,00 € Govern Balear, 
Fundació IBIT Illes 
Balears Innovació 

Tecnològica 

2007 – 2010  

Interfaces Tangibles 
Avanzadas en Domótica 
Asistencial (ITADA) 

Francisco José 
Perales López 

(UIB) 

104.060,00 € Govern Espanyol, 

MEC - TIN2007-67993 

2007-2011  

Formación de recursos 
humanos e investigación en el 
area de visión por computador 
e informática gráfica (FRIVIG) 

Cristina Manresa Yee 
(UIB) 

27.170,00 € Govern Espanyol – 
AECID 

D/027824/09 

D/031964/10 

2009-2011 

ENCUENTROS SOBRE E-
INCLUSION Y 
REHABILITACION USANDO 
INTERFACES DE USUARIO 
BASADAS EN VISION  

Antoni Jaume Capó 
(UIB) 

7.000€ C/020306/08  

Govern Espanyol 

2009-2010  

INTERACCION PERSONA-
ORDENADOR Y 
ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL  

Antoni Jaume Capó 
(UIB) 

1700€ 021FC2010  

Govern de les Illes 
Balears 

2010  

ACCION 
COMPLEMENTARIA SOBRE 
INTERFACES NATURALES 
BASADAS EN VISION PARA 
DISPOSITIVOS MOVILES  

Antoni Jaume Capó 
(UIB) 

3.000€ B/016677/08  

Govern Espanyol 

2009-2010 

Aplicaciones basadas en 
visión para la rehabilitación. 

Antoni Jaume Capó 
(UIB) 

23.000,00 € Govern Espanyol, 

AECI A/023109/09 

2009-2010 

Plugin de interacción basado 
en la detección de movimiento 
humano en dos dimensiones 
a partir de imágenes 

Javier Varona Gomez 
(UIB) 

18.137,92 € Fundació IBIT Illes 
Balears Innovació 

Tecnològica 

2010  

Aplicaciones basadas en 
visión para la rehabilitación 
(renovación). 

Antoni Jaume Capó 
(UIB) 

39.000,00 € Govern Espanyol, 

A/030033/10 

2010-2011  

Utilización del Láser en el 
proceso de restauración de la 
obra Gauidí en la Catedral de 
Mallorca 

Francisco J. Perales 
(UIB) 

14.500,00 € DGRI – Govern de les 

Illes Balears 

AAEE0123/09 

2010-2011  
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Personalización de calzado: 
comparación pie y horma - 
Footmorphing 

Francisco J. Perales 
(UIB) 

45.000,00 € INESCOP - Instituto 
Tecnológico del 

Calzado y Conexas, 
Govern Espanyol. 

DPI2009- 

14738-C02-1 

2010-2011 

Modelos de Interacción 
basada en Visión en 
Interfaces Gestuales. 

Javier Varona Gomez 
(UIB) 

13.000,00 € Govern Espanyol, 

MICINN-TIN2010-
16576 

2011 

Formación de recursos 
humanos e investigación en el 
area de visión por computador 
e informática gráfica (FRIVIG) 

 Cristina Manresa Yee 

(UIB) 

43.800,00 € 3397 – AECID 

A1/037910/11 

2011 – 2013  

Experiencias de diseño y 
desarrollo de interfaces 
naturales en industria, 
educación y rehabilitación 

Javier Varona Gomez 
(UIB) 

22.230 € Ministerio de 
Economía y 

Competitividad, 

TIN2012-35427 

2013-2015   

JUGUEMOS.  JUEGOS 
SERIOS MULTIMODALES Y 
ROBOTS SOCIALES PARA 
LA VALORACION DE LA 
ATENCION  

Francisco J. Perales 
(UIB) 

60.000,00€ TIN2015-67149-C3-2-
R  

Ministerio de 
Economía y 

Competitividad, 

SPID201500X067330
SV0 

2016 – 2018 

Formación en técnicas de 
procesamiento y análisis de 
imágenes como soporte en el 
diagnóstico de la Sicklemia y 
los trastornos 
neurofisiológicos asociados. 

Antoni Jaume Capó 
(UIB) 

6.800€ Universitat de les Illes 
Balears 

2014-2015  

LEARNING-4-SICKLEMIA: 
Técnicas de procesamiento y 
análisis de imágenes como 
soporte en el diagnóstico de 
la Sicklemia y los trastornos 
neurofisiológicos asociados, 
formación avanzada. 

Antoni Jaume Capó 
(UIB) 

8.800€ Govern de les Illes 
Balears 

 

2015-2016  

Evaluación implícita de 
sistemas interactivos 
multimodales 

Javier Varona Gomez 
(UIB) 

107.260,00€ Ministerio de 
Economía y 

Competitividad,  

TIN2016-81143-R 

2016 – 2018 
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Diseño de Experiencias 
interactivas dirigidas al 
bienestar de personas con 
necesidades especiales 
OCDS-CUD2016/13 

C. Manresa Yee (UIB) 10.900€ Govern de les Illes 
Balears 

 

2016-2018 

People4sicklemia: eina web 
perquè els internautes 
cooperin en el diagnòstic de 
la sicklemiaOCDS-
CUD2016/01  

Antoni Jaume Capó 
(UIB) 

4.950€ Govern de les Illes 
Balears 

Universitat de les Illes 
Balears 

2016-2017 

People4sicklemia II: eina web 
perquè els internautes 
cooperin en el diagnòstic de 
la sicklemia. OCDS- 
CUD2017/05 

Antoni Jaume Capó 
(UIB) 

8.022,64€ Govern de les Illes 
Balears 

 

2017-2018 

PROCOE/2/2017 Investigació 
i desenvolupament del 
processament automátic 
d’imatges amb árees 
patológiques afectades 

Gabriel Moyà Alcover 
(UIB) 

42.000€ Govern de les Illes 
Balears 

  

2017-2020 

Sistemas de inteligencia 
artificial explicables para la 
salud y el bienestar 
(EXPLAINING) 

Antoni Jaume Capó, 
Cristina Manresa Yee 
(UIB) 

87.967,00 € Ministerio de Ciencia, 
Innovación y 

Universidades 

PID2019-104829RA-
I00 

2020-2023 

  

Fora d'aquest període destacar la participació en els projectes europeus IST-2001-32202 
(HUMODAN) i PARV. 

 

El grup de recerca “Soft Computing, processament d'imatges i agregació” (SCOPIA), 
treballa en el desenvolupament d'eines de Soft Computing, tant des del punt de vista 
teòric com aplicat, en l'estudi i desenvolupament d'aplicacions dels connectius lògics 
borrosos i en models de presa de decisions. Totes elles àrees d'investigació incloses dins 
la intel·ligència artificial.  En aquests moments estan desenvolupant eines d'ajuda al 
diagnòstic mèdic, control de salut i d'ajuda als serveis d'emergència basades en mètodes 
d'aprenentatge automàtic i aprenentatge profund. La creació del grup SCOPIA sorgeix a 
l’any 2017 del grup de recerca LOBFI, i té una llarga experiència en el treball dins de l'àrea 
de la IA. La seva producció científica inclou més de 150 articles en revistes amb índex 
d'impacte, més de 70 publicacions en altres revistes i capítols de llibres, més de 160 
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publicacions en congressos (la majoria amb índex de qualitat) i una vintena de   projectes 
d'investigació competitius (autonòmics i nacionals).  

 

Un resum dels indicis de qualitat dels membres del grup que formen part d'aquesta 
proposta es pot trobar en la següent taula: 

 

 Sexennis Índex-h 
(Scopus) 

Cites totals 
(Scopus) 

Patents Tesis doctorals 
dirigides 

ScopusID 

LLVG 3 11 799 3 5 8905986300 
MGH 4 12 605 1 5 24512202100 

Llegenda: Llorenç Valverde (LLVG); Manuel González (MGH). 

 

Resum dels projectes d’investigació en els darrers 10 anys de SCOPIA (des del 2010 
inclusivament): 

 
Títol del projecte 

  
Investigador 
principal 

  
Quantitat 
(euros) 

  
Entitat finançadora 

i referència 

  
Període del 
projecte 

Phase I / IIA study for the 
evaluation of the APP 
REDSCAR © for the 
detection and monitoring of 
potentially infected surgical 
wounds 

Juan José Segura 
Sampedro (HUSE) 

5.000€ Govern Balear 

Ib-Salut 

2019-2021 

Técnicas de Soft Computing 
para el tratamiento de la 
incertidumbre en el 
procesamiento de imagenes 

Sebastián Massanet 
Massanet (UIB); 
Manuel González 
Hidalgo (UIB) 

125.235€ Govern Espanyol 

MINECO- TIN2016-
75404-P 

2016-2021 

Investigació i 
desenvolupament del 
processament automàtic 
d'imatges amb àrees 
patològiques afectades 

Gabriel Moyà (UIB) 37.422€ Govern Balear 
PROCOE/2/2017, 

 

2017-2021 

Modelización cinética a 
través de Tomografía por 
emisión de Positrones (PET) 
con 18F-colina como 
biomarcador de neuroimagen 
para el diagnóstico y 
pronóstico en gliomas de alto 
grado 

Sebastià Rubí Sureda 
(IdISBa) 

74.415€ Institut de Salut 
Carlos III 

PI15/01653 

2016-2018 
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Lógica Difusa y Soft 
Computing (LODISCO) 

Humberto Bustice 
Sola.(UPNA) 

15.000€ Govern Espanyol 

TIN2016-81731-
REDT  

2017-2018 

People4sicklemia II: eina 
vi/eb perqué els internautes 
cooperin en eldiagnóstic de la 
sickiemia 

Antoni Jaume Capó 
(UIB) 

 

8.022,64€ Govern Balear-UIB 

OCDS-CUD2016/01 

 

2017-2018 

People4sicklemia: eina vi/eb 
perqué els internautes 
cooperin en el diagnóstic de 
la sickiemia 

Antoni Jaume Capó 
(UIB) 

 

4.950€ Govern Balear-UIB 

OCDS-CUD2016/01 

 

2016-2017 

Lógica Difusa y SoftII  
Computing (LODISCO) 

Humberto Bustice 
Sola.(UPNA) 

11.700€ Govern Espanyol 

TIN2014-56381-
REDT 

2015-2017 

Técniques de processament i 
análisi d'imatges com a 
suport en el diagnóstic de la 
sickiemia i els trastorns 
neurofisiológics associats 

Antoni Jaume Capó 
(UIB) 

 

8.800€ Govern Balear-UIB 

OCDS- -
CUD2015/02 

 

2015-2016 

Herramientas Operacionales 
y Métricas para el 
Tratamiento de Imágenes y la 
Fusión de Información 
(HOMTIFI) 

Joan Torrens 
Sastre(UIB); Daniel 
Ruiz Aguilera (UIB) 

42.788€ Govern Espanyol 

TIN2013-42795-P 

2014-2016 

Formado en técniques de 
processament i análisi 
d'imatges com a suport en el 
diagnóstic de la Sickiemia i 
els trastorns neurofisiológics 
associats (Cuba) 

Antoni Jaume Capó 
(UIB) 

6.800€ Govern Balear-UIB 

OCDS-CUD2014/10 

2014-2015 

El plagio académico entre el 
alumnado de Educación 
Secundaria obligatoria de las 
Islas Baleares 

Jaume Sureda Negre 
(UIB) 

87.483 € Govern Espanyol 
MCIN 

EDU2009 14019 
c02 01 

2010-2013 

Funciones de agregación e 
implicaciones borrosas. 
Aplicaciones. (FAIBA) 

Joan Torrens 
Sastre(UIB) 

41.866,01€ Govern Espanyol 
MECI 

MTM2009-10320 

2009-2012 
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Formación de recursos 
humanos e investigación en el 
area de visión por 
computador e informática 
gráfica (FRIVIG) 

Cristina Manresa Yee 
(UIB) 

43.800,00 
€ 

Govern Espanyol 

AECID 

A1/037910/11 

2011 – 2013  

Formación de recursos 
humanos para el desarrollo 
de actividades docentes, 
investigativas y laborales en 
aplicación de técnicas 
computacionales, 
especialmente la visión 
computacional, para la 
rehabilitación 

Antoni Jaume i Capó 
(UIB) 

45.520 € Govern Espanyol 

AECID 

A2/037538/11 

2011-2012 

FRIVIG: Formación de 
recursos humanos e 
investigación el en área de 
visión por computador e 
informática 

 

Cristina Manresa Yee 
(UIB) 

27.170,00 
€ 

Govern Espanyol – 
AECID 

D/027824/09 

D/031964/10 

2009-2011 

VI Conference on articulated 
motion and deformable 
objects 

Manuel González 
Hidalgo (UIB) 

4.500 € Govern Espanyol 

TIN2010 09418 

2010-2011 

Aplicaciones basadas en 
visión para la rehabilitación. 

Antoni Jaume Capó 
(UIB) 

23.000,00 
€ 

Govern Espanyol,  

AECI A/023109/09 

2009-2010 

Interfaces Tangibles 
Avanzadas enDomótica 
Asistencial (ITADA) 

Francisco J.Perales 
López (UIB) 

104.060,00 
€ 

Govern Espanyol, 

MEC - TIN2007-
67993 

2007-2011  

 

Cal destacar també que el grup ha creat l'APP per a telèfons intel·ligents RedScar© que 
està submergida en un assaig clínic en l'Hospital de Son Espases i que han estat 
responsables del  PhD Colllaboration Agreement between AnsuR and the University of 
the Balearic Islands AnsuR Technologies AS; Manuel González Hidalgo. (UIB i UAB). 
08/09/2015-P4I01D (18.000 €). 

 

La recerca del grup de “Biologia Computacional i Bioinformàtica” (BIOCOM) s'ha basat 
principalment en l'anàlisi, comparació, estudi i reconstrucció de xarxes biològiques. Per 
a això han fet servir algorismes de grafs, tècniques de classificació, han definit noves 
mètriques de comparació i usat tècniques d'anàlisis de dades i inferència estadística. El 
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disseny de metodologies i l'aplicació de tècniques de IA a les seves àrees de treball són 
els seus objectius a curt termini. Entre ells s'inclouen:  la classificació de dades 
biomèdiques i meta-genòmics, el càlcul d'índexs de balanç d'arbres filogenètics, i l'anàlisi 
i predicció de la interacció de les proteïnes d'un virus amb les proteïnes del seu hoste. En 
els últims 10 anys el grup BIOCOM ha publicat 45 articles en revistes indexades en el 
primer quartil del JCR.  Ha participat i presentat ponències en més de 30 seminaris amb 
caràcter internacional i  s'han realitzat 4 tesis doctorals.  Un resum dels indicis de qualitat 
dels membres del  grup que formen part d'aquesta proposta els podem trobar a 
continuació.   

 

 Sexennis Índex-h 
(Scopus) 

Cites totals 
(Scopus) 

Patents Tesis doctorals 
dirigides 

ScopusID 

FRLL 4 15 1011 - 4 6602517690 
AMT 3 11 390 - 3 36872203500 

Llegenda: Francesc Rosselló (FRLL); Arnau Mir (AMT). 

 

Resum dels projectes de recerca en els darrers 10 anys en els quals han participat 
membres del BIOCOM (des del 2010 inclusivament). 

 

 
Títol del projecte 

  
Investigador 
principal 

  
Quantitat 
(euros) 

  
Entitat finançadora 

i referència 

  
Període del 
projecte 

Desarrollo de estrategias -
Ómicas para desvelar 
pangenomas, coevolución 
vírica y adaptación a los 
extremos de concentración 
salina- SP4 - MICROMATES 

Francesc Rosselló 
(UIB); Mercè Llabrés 
(UIB) 

79.860 € Govern Espanyol 

PGC2018-096956-
B-C43 

 

2019-2020 

Ciència per a tothom 2019 Margarita Payeras 
Llodrá (UIB) 

20.000€ 

12.000€ 

10.530€ 

Govern Balear 

Conselleria d' 
innovació, recerca i 

Turisme 

2018-2019 

Desarrollo de una 
herramienta computacional 
de alta resolución 

para el análisis óptico de 
captores solares.  (OTSun) 

Ramón Pujol Nadal 
(UIB) 

45.980€ Govern Espanyol 

MINECO 

ENE2015-68339-R 

 

2016-2019 
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Aplicaciones bioinformáticas 
en filogenética, 
metagenómica, biologia de 
sistemas y genómica del 
cáncer 

Francesc Rosselló 
(UIB); Mercè Llabrés 
(UIB) 

54.514€ Govern Espanyol 

MINECO 

DPI2015-67082-P 

2016-2019 

Grafos en bioinformática Francesc Rosselló 
(UIB) 

5.000€ Obra Social La 
Caixa 

2015-2016 

Grafos en biologia 
computacional 

Francesc Rosselló 
(UIB) 

 

54.892€ Govern espanyol 

MTM2009 07165 

2010-2014 

Renovación y nuevas 
actividades de la red temática 
en computación biomolecular 
y biocelular  

Mario Pérez Jiménez 
(U. Sevilla) 

11.000€ Govern Espanyol 

TIN2011-15874-E 

2012.2013 

Creación de una red temática 
en computación biomolecular 
y biocelular 

Mario Pérez Jiménez 
(U. Sevilla) 

33.600€ Govern Espanyol 

TIN2008-04487-
E/TIN 

2009-2011 

renewed 
successively, under 
different titles and 
project numbers until 
2019 

Alineamiento de Estructuras 
de Proteínas 

Francesc Rosselló 
(UIB) 

15.800€ Govern Espanyol 
AECI A/011457/07 

2009-2010 

 

L'aplicació de l’aprenentatge automàtic, l’aprenentatge profund i altres tècniques 
derivades de l'àmbit de la intel·ligència artificial han suscitat un gran interès en la 
comunitat investigadora de les tecnologies d'informació i comunicacions (TIC), aquest és 
un dels objectius del “Grup de Comunicacions Mòbils” (GCM) que forma part d'aquesta 
proposta d'institut.  El GCM es centra en el desenvolupament d'un marc formal unificat 
per tractar el problema de l'optimització conjunta dels processos de planificació i 
assignació de recursos en xarxes de comunicacions mòbils 5G/6G. Els membres del GCM 
han demostrat la seva capacitat investigadora en aquestes àrees d'investigació (i àrees 
afins) liderant projectes amb finançament públic (TERESA, ELISA, AM3VA DONAR, 
COSMOS, MARIMBA, XISPES, DARWIN) i privada (OmniAccess, BITEL, Fundació IBIT, 
LIMIT SA), publicant articles en revistes internacionals (+20 articles JCR en els últims 5 
anys) i contribuint a la publicació de patents en explotació comercial (Philips/Orange).    

El grup, a més, té establertes línies de col·laboració nacional amb els grups d'investigació 
liderats per la Dra. Ana Isabel Pérez Neira del Centre Tecnològic de Telecomunicacions 
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de Catalunya (CTTC) i la Dra. Ana García Armada de la Universitat Carlos III de Madrid i 
internacional amb el grup d'investigació liderat pel Prof. John Thompson de l'Institute for 
Digital Communications de la Universitat d'Edimburg (UK). Recentment s'han estret 
llaços de col·laboració amb els centres d'investigació de TU Darmstadt (Alemanya, Prof. 
Anja Klein), Université Catholique Louvain (Bèlgica, Prof. Vandendorpe), Institut 
Supérieur d’Electronique de Paris (França, Prof. Bader), i amb les empreses Nokia, 
WorldSensing, OTE, Wireless DNA i OmniAcces, amb els qui, sota el lideratge del CTTC, 
s'ha elaborat una proposta de projecte europeu (COMPACT) en forma d'International 
Training Network (ITN) focalitzada en esquemes de mobile edge computing en el qual 
l’aprenentatge automàtic juga un paper central. 

Un resum dels indicis de qualitat dels membres del  grup que formen part d'aquesta 
proposta els podem trobar a continuació: 

 

 Sexennis Índex-h 
(Scopus) 

Cites totals 
(Scopus) 

Patents Tesis doctorals 
dirigides 

ScopusID 

GFN 4 16 980 1 4 7003374416 
FRP 3 15 789 8 3 55921833000 

Llegenda: Guillem Femenias (FRLL); Felip Riera (GCJ). 

Resum dels projectes d'investigació en els darrers 10 anys en els quals han participat 
membres del GCM. 

 
Títol del projecte 

  
Investigador 
principal 

  
Quantitat 
(euros) 

  
Entitat finançadora 

i referència 

  
Període del 
projecte 

Caracterización estadística, 
abstracción PHY y gestión de 
recursos radio en redes 
ultradensas (TERESA) 

Felip Riera Palou 
(UIB), Guillem 
Femenias Nadal (UIB) 

100.430 € Govern Espanyol 

MINECO 

TEC2017-90093-
C03-3-R 

2018-2020 

Asignación avanzada de 
recursos radio para el acceso 
compartido a redes con 
licencia y sin licencia (ELISA) 

Felip Riera Palou 
(UIB), Guillem 
Femenias Nadal (UIB) 

 

156.090€ Govern Espanyol 

MINECO 

TEC2014-59255-
C03-2-R 

2015-2017 

Redes adaptativas 
multiantena-multiportadora-
multiusuario basadas en 
optimización e inferencia 
distribuida (AM3DIO) 

Felip Riera Palou 
(UIB), 

79.860€ Govern Espanyol 

MINECO 

TEC2011 25445 

2011-2014 
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Optimización intercapas en 
sistemas MIMO/OFDMA 

Guillem Femenias 
Nadal (UIB) 

92.000€ Govern Espanyol 
MEC 

TEC2008-02422 

2008-2011 

 

Els membres del grup de recerca en “Seguretat i Comerç Electrònic” (SECOM) porten 
més de 20 anys fent recerca en l'àmbit de la seguretat en les xarxes de comunicacions, i 
més concretament en la seguretat en el comerç electrònic. Aquesta recerca s'ha traduït 
en més de 50 articles en revistes indexades i en publicacions en congressos d'àmbit 
nacional i internacional, així com en dues patents. A més, s'ha participat en 10 projectes 
d'investigació competitius (d'àmbit europeu, nacional i regional). Finalment, cal indicar 
que els membres del grup SECOM han participat en dos spin-off.  SECOM pot aportar tot 
el know-how adquirit en els darrers 20 anys en el camp de la seguretat en les 
comunicacions, per participar en projectes i investigacions que busquin solucions 
basades en la intel·ligència artificial per als reptes que segueixen plantejats en l'àmbit de 
la ciberseguretat. En la taula següent podem veure resumits els indicis de qualitat dels 
membres proponents que formen part del grup SECOM. 

  

 Sexennis Índex-h 
(Scopus) 

Cites totals 
(Scopus) 

Patents Tesis doctorals 
dirigides 

ScopusID 

LLHR 6 9 263 1 7 8905986300 
JFG 2 10 286 1 3 6603329751 

Llegenda: Llorenç Huguet (LLHR); Josep Lluis Ferrer (JFG). 

Resum dels projectes d'investigació en els darrers 10 anys en els quals han participat 
membres del SECOM. 

 
Títol del projecte 

  
Investigador 
principal 

  
Quantitat 
(euros) 

  
Entitat finançadora 

i referència 

  
Període del 
projecte 

Intercambio equitativo, 
fidelización y tickets con 
blockchain 

Maria Magdalena 
Payeras Capellà, 
Francisca Hinarejos 
Campos (UIB) 

70.422€ Govern Espanyol 

RTI2018-097763-B-
I00 

2019-2021 

Acceso Seguro a Servicios 
Turísticos 

Maria Magdalena 
Payeras Capellà, , 
José Luis Ferrer 
Gomila (UIB) 

73.326€ Govern Espanyol 

MINECO 

TIN2014-54945-R 

2015-2018 
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ARES: Team for Advanced 
Research on Information 
Security and Privacy 

José Luis Ferrer 
Gomila (UIB) 

 

722.693,52€ Govern Espanyol 

MEC 

CSD2007-00004 

2008-2014 

Seguridad en la Contratación 
Electrónica basada en 
servicios WEB (SCONES-
WEB) 

José Luis Ferrer 
Gomila (UIB) 

 

47.069€ Govern Espanyol 

MEC 

TSI2007-62986 

2007-2010 

 

No podem acabar amb la descripció del grup SECOM sense ressaltar que ha gaudit, des 
del seu naixement,  de finançament procedent de projectes del Govern Balear i de 
contractes amb empreses privades, fins a sumar un total de 20 projectes/contractes en 
els quals han participat membres del SECOM. 

 

El grup de recerca  en "Sistemes, Robòtica i Visió" (SRV) de la UIB comprèn actualment 
més de 20 membres, onze dels quals són doctors ocupant posicions permanents en el 
departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica o contractats amb càrrec a 
projectes. Des de 1996, el SRV ha centrat la seva activitat en la robòtica mòbil, la visió 
per ordinador, a més del processament de dades sensorials de molt divers origen per a 
la navegació, guiat i control de robots. A més, ha treballat en el disseny i avaluació de 
sistemes encastats distribuïts adaptatius amb elevada garantia de funcionament. Els 
treballs desenvolupats han permès adquirir una sòlida experiència tant en el disseny 
hardware i programari de sistemes autònoms com en les aplicacions en el camp de la 
robòtica. Cal ressaltar l'especial dedicació del grup a la robòtica aèria i marina, àrees en 
les quals ha participat en nombrosos projectes nacionals i internacionals. Són també 
destacables els treballs en sistemes multi-robot i el desenvolupament de mètodes basats 
en aprenentatge automàtic per a aplicacions de visió i control de robots. Finalment cal 
assenyalar els treballs en el disseny de sistemes encastats adaptatius reconfigurables 
amb elevada fiabilitat basats en tecnologies de comunicacions d'última generació, tals 
com els nous estàndards Time Sensitive Networking.  

 

Un resum dels indicis de qualitat dels membres del  grup que formen part d'aquesta 
proposta els podem trobar en la taula següent. 
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 Sexennis Índex-h 
(Scopus) 

Cites totals 
(Scopus) 

Patents Tesis doctorals 
dirigides 

ScopusID 

GOC 3 25 2323 - 5 7202065303 
AOR 3 18 1571 - 2 35583277200 

Llegenda: Gabriel Oliver (GOC); Alberto Ortiz (AOR). 

 

A continuació, es detallen els projectes competitius en els quals participa/ha participat el grup 
en els darrers 10 anys. 

 
Títol del projecte 

  
Investigador 
principal 

  
Quantitat 
(euros) 

  
Entitat finançadora 

i referència 

  
 Període del 
projecte 

BUGWRIGHT2: Autonomous 
Robotic Inspection and 
Maintenance on Ship Hulls 
and Storage Tanks 

Cédric Pradalier, 
CNRS (FR) 

IP-UIB: A. Ortiz. 

633,437.50€ Unió Europea 

EU-H2020 GA 
871260 

2020-2023 

DetecPos: Desarrollo de 
nuevas tecnologías para la 
evaluación automática y 
periódica de los cambios en 
las praderas de Posidonia por 
causas antrópicas 

Yolanda González 
Cid (UIB) 

 

113.785,65€ Govern Balear 

PRD2018/34 

2020-2022 

INVHALI: A new Invasive 
Algae in the Mediterranean: 
invasiveness, detection and 
eradication of Tropical Algae 
Halimeda incrassata 

Fiona Tomas Nash 
(IMEDEA-UIB) 

56.064,62€ Fundación 
Biodiversidad 

2020-2022 

TRANSMAR: Evaluación del 
impacto de la pesca con 
trasmallo en hábitats 
bentónicos para innovar 
medidas de mitigación en 
colaboración con el sector 
pesquero en las Islas 
Baleares, 

Hilmar Hinz. 

 

271.629,57€ Fundación 
Biodiversidad 

 

 

22019-2021 

FUZZYMAR: Fuzzy Metrics 
and Indistinguishability 
Operators: Applications to 
Robotics 

Óscar Valero (UIB) 
Alberto Ortiz (UIB) 

 61.468,00€ Govern Espanyol 

MCIU 

PGC2018-095709-
B-C21 

2019-2021 

IMABIA: Asistencia a 
procesos de inspección, 
monitorización e 
indentificación en el ámbito 
biosanitario mediante 
procesamiento de imágenes 
e inteligencia artificial 

Alberto Ortiz 
Rodríguez (UIB) 

37.306,25 Govern Balear 

PROCOE/4/2017 

2017-2020 
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ROBINS: Robotics 
Technology for Inspection of 
Ships 

Alessandro Grasso, 
RINA services (IT) 

429.375,00€ Unió Europea 

EU H2020 GA 
779776 

2018-2020 

TWINBOT: Métodos 
sensoriales para la 
manipulación submarina 
multi-robot 

Pedro J. Sanz (UJI-
ES) 

IP1-UIB: G. Oliver. 
IP2-UIB: A. Burguera. 

68.970€ Govern Espanyol 

MINECO 

ES-DPI2017-86372-
C3-3-R 

2018-2020 

eUReady4OS: Expanded 
Underwater Robotics Ready 
for Oil Spill 

Javier Gilabert 
(UPCT-ES) 

IP-UIB: G. Oliver. 

36.000€ Unió Europea 

EU-ECHO GA-
2016/740129 

2017-2018 

DFT4FTT: Tolerancia a 
Fallos Dinámica para 
incrementar la adaptabilidad 
de sistemas empotrados 
distribuidos altamente fiables 
basados en Flexible Time-
Triggered Ethernet 

Julián Proenza 
Arenas (UIB) 

148.588,00€ Govern Espanyol 

MINECO 

TEC2015-70313-R 

2016-2019 

MERBOTS: Robots 
Cooperativos Marinos 
Multifuncionales para 
Dominios de Intervención 

Pedro J. Sanz (UJI-
ES) 

IP1-UIB: G. Oliver. 
IP2-UIB: A. Ortiz 

135.700€ Govern Espanyol 

MINECO 

ES-DPI2014-57746-
C03-2-R 

2015-2017 

ARSEA: Augmented Reality 
Subsea Exploration Assis 

Antoni Burguera 
Burguera (UIB) 

145.684,00€ Govern Espanyol 

MECO 

TIN-2014-58662-R 

2014-2017 

INCASS: Inspection 
CApabilities for enhanced 
Ship Safety 

Iraklis Lazakis, Univ. 
Strathclyde (UK) 

IP-UIB: A. Ortiz. 

337.468,08€ Unió Europea 

EU-FP7-TPT GA 
605200 

2013-2017 

FT4FTT-Ethernet: 
Mecanismos de Tolerancia a 
Fallos para sistemas 
empotrados distribuidos 
adaptativos basados en FTT-
Ehernet 

Julián Proenza 
Arenas (UIB) 

 

107.690,00€ Govern Espanyol 

MICINN 

DPI2011-22992 

2012-2015 

TRITON: Nuevos avances en 
visión para la intervencion 
submarina mediante 
vehículos autónomos 

Pedro J. Sanz (UJI-
ES) 

IP-UIB: G. Oliver. 

174.240 € Govern Espanyol 

MINECO 

ES-DPI2011-27977-
C03-03 

2012-2014 
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TRIDENT: Marine Robots 
and Dexterous Manipulation 
for Enabling Autonomous 
Underwater Multipurpose 
Intervention Missions 

Pedro J. Sanz (UJI-
ES) 

IP-UIB: G. Oliver. 

 

471.160 € Unió Europea 

EU-FP7-ICT GA 
248497 

2010-2013 

MINOAS: Marine INspection 
rObotic Assistant System 

Alessia Vergine, 
RINA (IT) 

IP-UIB: A. Ortiz 

251.767,00€ Unió Europea 

EU-FP7-TPT GA 
233715 

2009-2012 

Infrastructura Basada en 
CAN para Sistemas con 
Garantía de Funcionamiento 

Julián Proenza 
Arenas (UIB) 

 

69.938,00€ Govern Espanyol 

MICINN 

DPI2008-02195 

2009-2011 

RAUVI: Visión para la 
intervención submarina 
mediante vehículos 
autónomos 

Pedro J. Sanz (UJI-
ES) 

IP-UIB: G. Oliver 

121.000 € Govern Espanyol 

MICINN 

DPI2008-06548-
C03-02 

2009-2011 

 

El grup de "Reactivitat Molecular i Disseny de Fàrmacs" (REACMOL) de la UIB estudia 
reaccions químiques d'interès biològic i interaccions entre biomolècules pel seu interès 
fonamental i per les seves potencials aplicacions en farmacologia i biomedicina.  
Actualment, investiguen la glicació de proteïnes i les seves conseqüències en la 
modificació de la seva estructura, tendència a l'agregació i funció biològica. En particular  
se centren en proteïnes implicades en diabetis i malalties neurodegeneratives. El cas més 
notable és l'alfa-sinucleïna, les modificacions de la qual estan íntimament relacionades 
amb la malaltia de Parkinson. Recentment, l'aplicació de mètodes d'intel·ligència 
artificial te un gran impacte en diverses àrees de la química computacional, pels 
avantatges que aporten respecte als mètodes tradicionals o en combinació amb ells. Les 
tècniques de IA estan demostrat un poder predictiu superior als mètodes tradicionals, 
no solament per seleccionar els compostos més prometedors com a nous fàrmacs, sinó 
també per planificar l'etapa de síntesi.  Els indicis de qualitat dels membres del REACMOL 
en la present proposta de creació de l'IAIB són els següents: 

 

 Sexennis Índex-h 
(Scopus) 

Cites totals 
(Scopus) 

Patents Tesis doctorals 
dirigides 

ScopusID 

JFM 5 24 1865 - 5 7004553045 
BVC 4 17 715 - 2 6602841305 

Llegenda: Juan Frau (JFM); Bartolomé Vilanova (BVC). 
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A continuació, podem trobar el resum dels projectes de recerca i contractes en els 
darrers 10 anys de el grup REACMOL. 

 
Títol del projecte 

  
Investigador 
principal 

  
Quantitat 
(euros) 

  
Entitat finançadora 

i referència 

  
Període del 
projecte 

Estudio de modelización 
molecular de diferentes 
compuestos sobre la 
superficie de adsorción de la 
hidroxiapatita 

Juan Frau Munar 
(UIB) 

9.312,5 € Laboratorios Sanifit 

S.L. 

2017-2019 

Relación entre la diabetes 
mellitus y la enfermedad de 
Parkinson: estudio de los 
mecanismos moleculares que 
inducen la glicación y 
agregación de la 
alfasinucleina 

Juan Frau Munar 
(UIB) 

Bartolomé Vilanova 
Canet (UIB) 

76.230 € Govern espanyol  

MINECO 

CTQ2014-55835-R, 

2015-2017 

Formación de productos 
avanzados de glicación de la 
a-sinucleina, proteïna 
asociada a la enfermedad del 
Parkinson: efecto de los 
cationes metálicos en la agr 

Juan Frau Munar 
(UIB) 

 

10.024 €. Govern Balear-Unió 
Europea 

AAEE49/2015 

2016 

Relació entre la glicació de la 
alpha-sinucleYna, una 
proteYna associada a la 
malaltia de Parkinson, ¡ la 
seva agregació molecular 

Bartolome Vilanova 
Canet. (UIB) 

11.026 € Govern Balear-Unió 
Europea 

AAEE26/2014 

2014-2015 

Relación entre la diabetes y 
las complicaciones 
cardiovasculares. Mecanismo 
de inhibición de los AGEs 
entrecruzados 

Juan Frau Munar. 
(UIB) 

 

17.515 € Govern Balear-Unió 
Europea 

AAEE 27/2014 

2015 

Eliminación de radicales 
libres asociado al mecanismo 
de inhibición de AGEs 

Juan Frau Munar. 
(UIB) 

16.478,7 € Govern Balear-Unió 
Europea 

AAEE044/2012 

2013 

Estudio de la inhibición de la 
Formación de ALE 

Francisco Muñoz 
Izquierdo. (UIB) 

114.950 € Govern Espanyol 

MEC 

CTQ2008 02207 

2009-2011 
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Estudio del papel de la 
amilina en la diabetes 
mellitus 

Francisco Muñoz 
Izquierdo. (UIB) 

 

4.000 €. Govern Balear-Unió 
Europea 

AAEE0181/09 

2011 

Aplicación de la Resonancia 
Magnética Nuclear al estudio 
de las proteïnes implicadas 
en la ataxia. El caso de la 
Frataxina. 

Josefa Donoso. (UIB) 8.700 € Govern Balear-Unió 
Europea 

AEE0043/08 

2009-2010 

RMAYS. Red de Química 
teórica para el Medio 
ambiente y Salud 

Annik Vivier (UIB) 87.000 € Govern Espanyol 

FONCICYT 

C0002-2008-01 

2008-2010 

 

REACMOL forma part de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), 
de la xarxa Carlos III. També són membres de la Xarxa de Química Teòrica per al Medi 
ambient i Salut, de la Xarxa de Grups de Química Teòrica (ESPA) i de la Network of vitamin 
B6 (VITB6).   Com a resultat de les investigacions de REACMOL es va crear l'empresa spin-
off AlimB6 (CIF: B57392680) dedicada a l'ús terapèutic de derivats de la Vitamina B6 
contra les malalties relacionades amb diabetis i hiperglucèmia. Actualment tenen un 
contracte de col·laboració amb l'empresa farmacèutica Laboratoris Sanifit SL (CIF 
A57306052) per al desenvolupament d'una plataforma bioinformàtica. 

 

Es destaca també la participació del grup “IAA-FOOD” (NUTRIGENÓMICA) de la UIB que 
compta amb una destacada experiència en l'estudi de la dieta, l'obesitat i les seves 
complicacions metabòliques i comorbiditats, identificació de biomarcadors 
nutrigenòmics, alimentació funcional i aplicacions, en connexió amb sectors d’I+D+i de 
la indústria alimentària.  El grup va ser l'impulsor de la primera spin-off de la nostra 
universitat: Alimentómica, tenint àmplia experiència en transferència de tecnologia. 
Recentment col·laboren amb l'empresa MEYO que combina l'aplicació de tecnologies 
òmiques amb eines d'intel·ligència Artificial, i identifica punts o llindars de millora 
personalitzats i assessorament diari continuat per a la seva superació i l'obtenció de  
metes de salut i benestar. A l’lAIB pretenen avançar en el desenvolupament d’algorismes 
d'aprenentatge automàtic per aplicar de manera efectiva prediccions d'alta qualitat en 
el seguiment a llarg terme de la salut i benestar dels individus.   

La trajectòria científica i investigadora del grup ha permès consolidar nombroses 
relacions de treball amb grups d'investigació d'excel·lència d'àmbit internacional, i també 
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nacional, i amb empreses capdavanteres en el sector. De manera destacada, el grup va 
ser coordinador d'un projecte del 7è programa marc de la Unió Europea (BIOCLAIMS) 
(2010-2015) que va ser finançat amb 6 milions d'euros, i ha participat en altres 5 
projectes europeus cooperatius en els darrers 5 anys.   

Els indicis de qualitat dels membres del grup IAA-FOOD en la present proposta de creació 
de l'IIIA-IB són els següents: 

 

 Sexennis Índex-h 
(Scopus) 

Cites totals 
(Scopus) 

Patents Tesis doctorals 
dirigides 

ScopusID 

APO 7 56 11537 5 58 7005715770 
MLB 4 34 3843 2 6 7005966072 
CPS 4 42 4995 6 10 35472867200 

Andreu Palou (APO); Maria Luisa Bonet (MLB); Catalina Picó (CPS). 

 

A continuació, podem trobar el resum dels projectes de recerca i contractes en els darrers 10 
anys de el grup "NUTRIGENÒMICA" (IIA-FOOD). 

 
Títol del projecte 

  
Investigador principal 

  
Quantitat 
(euros) 

  
Entitat finançadora i 

referència 

  
Període del 
projecte 

Diferencias dependientes 
del sexo en la 
programación metabólica 
por bioactivos de la leche 
materna: nuevos 
ingredientes para la 
prevención del sobrepeso y 
sus mecanismos (XMilk) 

IPs: Andreu Palou (UIB);  
Catalina Picó (UIB) 

315.810€ Govern Espanyol 

 

2019-2022 

Empowering consumers to 
PREVENT diet-related 
diseases through OMICS 
sciences 
(PREVENTOMICS) 

IPs: Josep M. del Bas;  
Francisca Serra (UIB) 

 

6.969.620 
€ 

Unió Eurpea 

Ref. 818318 

2018-2021 

Estudio de la utilidad de las 
células sanguíneas para el 
análisis de la recuperación 
metabólica tras la mejora 
del estilo de vida y/o la 
pérdida de peso 
(METAHEALTH-TEST). 

Paula Oliver (UIB);  Dora 
Romaguera (IdISBa) 

80.000 € Gover-Balear-IdISBa 

SYN18/02 

2019-2020 

CaRed: Red Española de 
Carotenoides (CaRed II). 
Ref. BIO2017-90877- 

IP: Manuel Rodríguez; 
(Joan Ribot, UIB) 

17.000 € Govern Espanyol 

BIO2017-90877-
REDT 

2019-2020   
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Papel de los miARNs 
aportados por la leche 
materna y su potencial 
traslacional para contribuir 
al desarrollo de estrategias 
preventivas de la obesi 

IPs: Juana Sánchez (UIB); 
Francisca Serra (UIB) 

93.170 € Instituto Carlos III 

PI17/01614 

2018-2020 

Modificaciones y sinergias 
de componentes de 
alimentos funcionales 
basados en matrices 
cocristalinas de esteroles 
vegetales 

Francisca Serra Vich 
(Alimentónica S.L.) 

162.485,56 
€ 

Govern Balear 2018-2020 

Microbiome and methylome 
relationship before and 
after a weight loss 
treatment in liquid biopsia 
from patients with obesity-
related liver disease for the 
identification of liver risk 
biomarkers  

Paula Oliver (por la UIB) 90.000 € CIBER 

OBN18PI04/2018 

2018-2019 

Investigación sobre 
alimentos inteligentes y 
personalizados 

Francisca Serra (UIB) 

 

41.000€  FUEIB 2017-2019 

La interacción entre 
nutrientes/bioactivos de los 
alimentos como 
determinante de la 
programación metabólica 
en la prevención de la 
obesidad y sus 
complicaciones 

(INTERBIOBES) 

Andreu Palou (UIB); 
Catalina Picó (UIB) 

183,799.00 
€ 

Govern Espanyol 

AGL2015-67019-P 

2016-2018 

European network to 
advance carotenoid 
research and applications 
in agro-food and health 
(EUROCAROTEN). 

IPs: Antonio Melendez 
(Joan Ribot, UIB) 

171.000 € Unió Europea 

Cost Action CA15136 

2016-2020 

Investigación Industrial y 
Desarrollo Experimental de 
Alimentos Inteligentes 

Francisca Serra (UIB) 419.877 € Alimentómica SL 2015-2018 

Diseño y validación de 
protocolos de alimentación 
personalizada y selección 
de nutrientes y bioactivos 
sobre una base 
Nutrigenómica 

Catalina Picó (UIB) 

Paula Oliver (UIB) 

60.000 € Centro para el 
Desarrollo 

Tecnológico Industrial 
(CDTI) 

OBN15PE22 

2014-2018 
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ALIÓPTIMA. Identificación 
de necesidades específicas 
de nutrientes y otros 
bioactivos 

en relación con actuales y 
posibles health claims, y 
sus combinaciones, para el 
diseño de alimentos y 
complementos 
multifuncionales 
apropiados en nutrición 
personalizada 

Andreu Palou & M.Luisa 
Bonet (UIB) 

67.500,00 
€ 

ALIMENTÓMICA S.L. 

2015/9515 

2014-2018 

Biomarcadores 
nutrigenómicos y 
declaraciones de 
propiedades saludables en 
alimentos (MARCASALUD) 

Andreu Palou (UIB) 

 

25.000 € Govern Espanyol 

AGL2014-55068-
REDT 

2014-2016 

Caracterización nutricional 
de diferentes variedades 
de cereal local y autóctono 
cultivado en Mallorca 

Paula Oliver (UIB) 
Francisca Serra (UIB) 
Andreu Palou (UIB) 

7.175 €. Consell Balear 

OBN15PE14 

2014-2015 

Detección y caracterización 
de compuestos bioactivos 
en la leche. Un 
enfoquenutriepigenético 
contra la obesidad 
(EPIMILK) 

Andreu 

Palou Oliver (UIB) 

444.600€ Govern Espanyol 

AGL2012-33692 

2013-2015 

Determinants of eating 
behaviour in European 
children, adolescents and 
their parents 

(I. FAMILY) 

Andreu Palou (UIB) 379,561.76 
€ 

Unió Europea 

Ref FP7-266044 

2012-2017 

Red iberoamericana para 
el estudio de nuevos 
carotenoides bioactivos 
como ingredientes de 
alimentos (IBERCAROT) 
(Ibero-american network for 
the study of carotenoids as 
food ingredients) 

Coordinator: Antonio J. 
Meléndez Martínez 
(Universidad de Sevilla). 

M. Luisa Bonet (UIB) 

110.000 € Programa 
iberoamericano de 
ciencia y tecnologia 
para el desarrollo 

(CYTED) 

2012-2015 

Nutriepigenética del control 
de la adiposidad corporal: 
estudios en modelos 
animales de susceptibilidad 
diferencial a la obesidad 
basados en intervenciones 
nutricionales en etapas 
vitales tempranas 

M. Luisa Bonet (UIB) 78.000 €. Fundación Ramón 
Areces 

2012-2015 
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Estudio comparativo del 
perfil transcriptómico en 
PBMCs y extractos 
globales de células 
sanguíneas 

Paula Oliver /UIB) 7.000€ FUEIB 

PROALIMENT-
FUEIB-3497-03-11 

2011-2013 

Recruitment and activation 
of brown adipocytes as 
preventive and curative 
theraphy for type 2 
diabetes (DIABAT). 

Andreu 

Palou Oliver (UIB) 

 

211,260.00 
€ 

Unió Europea 

HEALTH-F2-2011-
278373 

2011-2015 

A European Network to 
follow-up the reformulation 
of food. Identification and 
exchange of good practices 
for SMEs and consumers 
(SALUX). 

Coordinador: Dario Vallauri 
(Tecnogranda, Italia) 

M. Luisa Bonet (UIB) 

41.376 € Unió Europea 

2010 12 10 (grant 
agreement nº 

20101210100865). 

2011-2014 

BIOmarkers of Robustness 
of Metabolic Homeostasis 
for Nutrigenomics-derived 
Health CLAIMS Made on 
Food (BIOCLAIMS). 

Andreu Palou (coordinator 
of the consortium) 

5,999,965 
€ 

Unió Europea 

FP7-244995 

2010-2015 

Desarrollo de un modelo de 
investigación dirigida al 
diseño de un preparado 
bioactivo para madres 
lactantes para la 
optimización de la calidad 
de la leche 

Catalina Picó. (UIB) 20.000,00 
€ 

FUEIB 

PROALIMENTFUEIB- 

3497-01-10 

2010-2012 

Biomarcadores 
nutrigenómicos de 
salud/desequilibrio 
homeostático de interés 
para potenciales 
declaraciones de 
propiedades saludables en 
alimentos. Estudio 
enfocado en la obesidad y 
sus complicaciones 
(BIOBESMARKERS). 

Andreu Palou (UIB) 

 

630,410.01 
€. 

Govern Espanyol 

MINECO 

AGL 2009-11277 

2010-2012 

Estudio de posibles 
propiedades de GAGs 
desarrollados por la 
empresa en la 
adipogénesis y su 
implicación en la obesidad 

Andreu Palou (UIB) 

 

150.000,00 
€ 

Bioibérica S.A. 
Palafoll-Barcelona 

CENIT-2008-1005 

PRONAOS 

2010-2011 

Orientación y coordinación 
científica de estudios en el 
campo de los 
alimentosfuncionales. 

Andreu Palou (UIB) 

 

86.000,00 
€ 

Danone Research 
(París) 

2009-2010 
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Identificación y 
caracterización 
nutrigenómica de 
marcadores de alteracions 
articulares en el sobrepeso 
y la obesidad y su potencial 
control por 
mucopolisacáridos 

Andreu Palou & María 
Luisa Bonet Piña (UIB) 

300.000,00 
€ 

Bioibérica S.A. 
Palafoll-Barcelona 

CENIT-2008-1004 

2008-2013 

Investigación científica 
dirigida al desarrollo de una 
nueva generación de 
alimentospara el control del 
peso y prevención de la 
obesidad. 

Andreu Palou y Catalina 
Picó en la UIB. 

 

250.000,00 
€ 

 

Puleva Biotech 

CENIT-2008- 

1004 PRONAOS. 

2008-2015 

Bioactive food components, 
mitocondrial function and 
health 

Andreu Palou 

(representante/coordinador 
español) 

20.000€ Unió Europea 

COST FA0602 

2007-2011 

Identification and 
prevention of dietary and 
lifestyle-induced health 
effects in children and 
infants (IDEFICS) 

Andreu Palou y Catalina 
Picó en la UIB. 

150.000,00 
€ 

Unió Europea 

FOOD-CT-2006-
16181 

2006-2012 

Identificación y prevención 
de efectos sobre la salud 
inducidos por la dieta y el 
estilo de vida en niños. 

Catalina Picó (UIB) 15.000,00€ 

 

Govern Espanyol 

AGL2006-27837-E 

2006-2011 

 

En relació a la transferència de coneixement, cal destacar que el grup ha tingut 
contractes amb nombroses empreses, tant internacionals com a nacionals, a destacar:  
Unilever, Puleva; Carotenos; Mercadona; Nestlé; Natraceutical; Lamirsa; Brudy 
Tecnhnology, Solutex, Vedecsa-Lamirsa; Naturae; CAPS; Piema, Ajinomoto; K&L Gates;.... 
És també un grup adscrit a l'IdISBa i al CIBER de Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició 
(CIBEROBN), i va ser membre fundador (i part del seu consell de govern) de la Xarxa 
d'Investigació Europea d'Excel·lència Científica “The European Nutrigenomics 
Organisation: linking genomics, nutrition and health research (NuGO)” (2004-2010), que 
continua la seva trajectoria en forma de consorci d'universitats i centres d'investigació. 

 

El grup d’ Enginyeria Electrònica (GEE), adscrit al departament d’Enginyeria Industrial i 
Construcció (DEIC)  es va crear l’any 2008 de la divisió del grup de Tecnologia Electrònica 
en dos grups, així la seva trajectòria s’inicia formant part del grup de Tecnologia 
Electrònica dins del departament de Física (el DEIC es crea l’estiu de 2020).  Una de les 
principals línies d’investigació del grup consisteix en la configuració reconfigurable 
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d’altes prestacions, totalment lligada a la temàtica d’Intel·ligència Artificial. En aquest 
sentit el grup presenta una destacada experiència treballant en el desenvolupament de 
sistemes de computació no convencionals per a l’acceleració de sistemes d’aprenentatge 
automàtic aplicats a problemes que requereixen un ús massiu de dades (Big Data). Amb 
aquest objectiu la recerca s’ha focalitzat en el desenvolupament de sistemes Hardware 
basat en dispositius programables (FPGA). Aquests sistemes permeten per una part un 
estalvi d’energia així com un augment en la velocitat del procés. L´ús de metodologies de 
computació no convencionals, així com ara l’àlgebra tropical (xarxes neuronals 
morfològiques) o la computació estocàstica permeten la simplificació de les estructures 
hardware necessàries a les aplicacions pràctiques.  A nivell d’aplicació s’han 
desenvolupat sistemes per a la identificació de patrons, tractament d’imatges, predicció 
de sèries temporals, selecció de compostos químics susceptibles de crear nous fàrmacs 
enfocats a tractaments oncològics, predicció de preus de l’energia elèctrica, detecció de 
pèrdues (possibles fraus) en la xarxa de distribució elèctrica, etc. 

El grup presenta una trajectòria científica consolidada, que es  mostra amb la publicació 
de més de 40 articles JCR (totes les dades en els darrers 10 anys), més de 80  
comunicacions a congressos, participació continuada en  projectes de recerca, definició 
de patents i models d’utilitat.  El grup també presenta experiència en transferència de 
coneixement que es mostra amb col·laboracions, convenis i contractes amb empreses 
com ara IC-Málaga, Endesa, Gas de Soller, Bridgest Capital Management LLC USA, 
Meteoclim services S.L,o Sampol Energia. 

Els indicis de qualitat dels membres del grup GEE en la present proposta de creació de 
l'IIIA-IB són els següents: 

 

 Sexennis Índex-h 
(Scopus) 

Cites totals 
(Scopus) 

Patents Tesis doctorals 
dirigides 

ScopusID 

MRA 6 12 471 3 3 36004476500 
JRS 4 16 682 8 6 34772002500 

Llegenda: Miquel J. Roca Adrover (MRA); Josep Ll. Rosselló Sanz (JRS).  

 

A continuació, podem trobar el resum dels projectes de recerca i contractes 
(transferència de tecnologia) en els darrers 10 anys del grup d’Enginyeria Electrònica 
(GEE).  
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Títol del projecte 

  
Investigador principal 

  
Quantitat 
(euros) 

  
Entitat finançadora i 

referència 

  
Període del 
projecte 

Desarrollo de sistemas 
Inteligentes hardware con 
alta eficiencia energética 
para aplicaciones de 
computación "edge" y de 
supercomputación 

IPs: Josep Ll. Rosselló 
(UIB)  i Miquel Roca   (UIB) 

152.702€ Govern Espanyol 

PID2020-120075RB-I00 

 

2021-2024 

Sistemas adaptativos en 
hardware de redes 
neuronales profundas para 
procesamiento inteligente 
de audio 

IPs: Josep Ll. Rosselló 
(UIB)  i Miquel Roca   (UIB) 

90.850 € Govern Espanyol 

PDC2021-121847-I00 

 

2021-2023 

 

Desarrolo de sistemes de 
computación no 
convencional de alto 
rendimiento y sus 
aplicaciones 

IPs: Josep Ll. Rosselló 
(UIB)  i Miquel Roca   (UIB) 

204.490 € Govern Espanyol 

TEC2017-84877-R 

 

2018-2021 

Estudio e implementación 
de sistemes neuromórficos 
en hardware 
(NEUROHARD) 

IPs: Josep Ll. Rosselló 
(UIB)  i Rodrigo Picos   
(UIB) 

170.610 € Govern Espanyol 

TEC2014-56244-R 

2015-2017   

Desarrollo e 
implementación de sitemas 
de computación de muy 
alta velocidad mediante 
redes pulsantes y su 
aplicación a la búsqueda 
de nuevos fármacos  

Josep Ll. Rosselló (UIB) 67.034 € Govern Espanyol 

TEC2011-23113  

2012-2014 

Tractament de grans bases 
d dades moleculars per a la 
recerca de nous fàrmacs 
mitjançant el 
desenvolupament d’un 
node de processament 
probabilístic amb hardware 
propietari 

Josep Ll. Rosselló (UIB) 18.594€ Govern Balear 

AAEE018/2012 

2013 

Diseño y optimización de 
sensores de radiación 
ionizante integrados en 
tecnologies 
Microelectrónicas 

Miquel Roca Adrover (UIB) 
Eugeni Isern Riutort (UIB) 

10.000 € Govern Espanyol 

TEC2013-40677-P    

2014-2015 

Dosímetro de radiación 
ionizante con tecnologies 
CMOS (DRIT-CMOS) 

Eugenio García Moreno 
(UIB) 

 

27.000€  Govern Espanyol 
CDTI Centro de 

desarrollo tecnológico 
e industrial 

IDI-20101454 

2010-2012 
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Càtedra Endesa Red UIB 
d’innovació energètica 

Miquel Roca Adrover (UIB) 39.000€ 
anuals  

312.000€ 

Endesa 2011-2018 

Càtedra Endesa Red UIB 
d’innovació energètica 

Eugeni Isern Riutort (UIB) 39.000€ 
anuals  

117.000€ 

Endesa 2019-2021 

Càtedra Endesa Red UIB 
d’innovació energètica 

Vicens Canals Guinand 
(UIB) 

39.000€ 
anuals  

39.000€ 

Endesa 2022- 

Design of a neural network 
for sound processing  

Josep Lluis Rosselló (UIB) 

 

74.000 € Bridgest Capital 
Management LLC 

USA 

 

2018-2020 

 

Reservoir computin System 
for speech-recognition  

Josep Lluis Rosselló (UIB) 

 

45.550 € Bridgest Capital 
Management LLC 

USA 

 

2018-2020 

 

Development of a low cost 
speaker recognition 
hardware  

Josep Lluis Rosselló (UIB) 

 

68.119 € Bridgest Capital 
Management LLC 

USA 

 

2018-2020 

 

Sistema de observación y 
predicción de viento en 3 
dimensiones para 
optimitzar el vuelo de 
drones een entronos 
urbanos 

Josep Lluis Rosselló (UIB) 

 

66.550 €. Meteoclim services 
SL 

2018-2020 

Optimización del 
comportamiento de 
circuitos integrados basada 
en test predictivo 

Eugeni García Moreno 
(UIB) 

225.060€ Govern Espanyol 

TEC2009 07859 

 

2010-2013 

Validació experimental i 
disseny de sensors de 
radiació gamma dins de 
l'àmbit de la dosimetria 
personal en entorns 
hospitalaris 

Miquel Roca Adrover (UIB) 9.294 € Govern Balear 

AAEE066/2012 

2013 

GREEN HYSLAND 
Deployment of a H2 
Ecosystem on the Island of 
Mallorca. 

Vicens Canals Guinand 
(UIB) 

102.813 € Comisión Europea 2021-2025 
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Finalment, cal considerar la participació del grup de Bilingüisme i Adquisició de l’Espanyol 
(BASLA) de la UIB. Aquest grup, adscrit al Departament de Filologia Espanyola, Moderna 
i Clàssica, compta amb una dilatada experiència investigadora en àrees estretament 
relacionades amb el processament del llenguatge natural. La seva recerca inclou 
diferents poblacions amb desenvolupament típic i atípic, i els seus resultats tenen una 
relació directa amb l'àmbit de l'aprenentatge i ensenyament de llengües. Els seus 
membres han participat, bé com a IP bé com a membre del grup de treball, en 25 
projectes de recerca de convocatòries competitives, tant nacionals com internacionals 
entre les quals destaquen British Academy (UK), Art and Humanities Research Council 
(UK), Deutsche Forschungsgemeinschaft (Alemanya), Comissió Nacional de Recerca 
Científica i Tecnològica (Xile), i més recentment pel Ministeri d'Economia i Competitivitat 
d'Espanya i la Unió Europea dins del marc Horizon2020. Un resum dels indicis de qualitat 
es pot trobar en la taula següent: 

 

 Sexennis Índex-h 
(Scopus) 

Cites totals 
(Scopus) 

Patents Tesis doctorals 
dirigides 

ScopusID 

PGF 3 9 380 - 7 12790980700 
Llegenda: Pedro Guijarro Fuentes (PGF). 

 

A continuació, podem trobar el resum dels projectes de recerca i contractes (transferència de 
tecnologia) en els darrers 5 anys del grup BASLA:  

 
Títol del projecte 

  
Investigador 
principal 

  
Quantitat 
(euros) 

  
Entitat finançadora i 

referència 

  
Període del 
projecte 

Language Attrition and 
Ultimate Attainment (LAUA) 

Pedro Guijarro-
Fuentes 

75.867,00 Ministerio de Ciencia e 
Innovación 

 
PID2021-122127NB-I00 

2022-2026 

Efectos bidireccionales del 
bilingüismo en distintas 
edades (BIBA) 

Aurora Bel y Silvia 
Perpiñán (Universitat 
Pompeu Fabra) 

72.600 € Ministerio de Ciencia e 
Innovación 

 
PID2020-114276GB-I00 

2021-2024 

 

Etiquetado electrónico de 
textos científico-técnicos en 
lengua inglesa entre los 
siglos XVIII Y XX (5): 
Coruña Corpus 
 

Isabel Moskowich-
Spiegel Fandiño 
(Universidade da 
Coruña) 

34.969 € Ministerio de Ciencia e 
Innovación 

 
PID2019-105226GB-I00 

2020-2023 
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Los indicadores de 
competencia lingüística en 
lengua de herencia y no-
nativa: 
aspectos lingüísticos, 
psicolingüísticos y sociales 
del bilingüismo inglés- 
español 

Raquel Fernández-
Fuertes (Universidad 
de Valladolid) 

48.400 € Ministerio de Ciencia e 
Innovación 

 
PGC2018-097693-B-100 

 

2019-2022 

Bilingualism and 
Intellectual Disabilities: The 
cognitive and metalinguistic 
abilities of 
Prader-Willi Syndrome 
bilingual and monolingual 
speakers. 

Juana Muñoz Liceras 
(University of Ottawa) 

38.000 € Social Sciences and 
Humanities Research 
Council of 
Canada 
SSHRC# 430-2019-01116 

2019-2021 

Deictic Communication–A 
Multidisciplinary Training 
(DCOMM) 

Kenny Coventry (UEA-
UK) 
 
IP-UIB: P. Guijarro. 

3.460.817 
€ 

European Commission – 
Horizon 2020 

 
676063 

 
 

2016-2020 

La resolución de la anáfora 
desde una perspectiva de 
corpus más allá de las 
interfaces en la adquisición 
de segundas lenguas 
 

C. Lozano 
(Universidad de 
Granada) 

65,000 € Ministerio de Economía y 
Competividad 

 
FFI2016-75106-P 

2017-2020 

The semantics/pragmatics 
interface and the resolution 
of interpretative 
mismatches (SPIRIM). 

V. Escandell 
(Universidad 
Complutense de 
Madrid) 

55,450 € Ministerio de Economía y 
Competividad 

 
HUM 2006-06630. 

2016-2020 

Aspectos de la dimensión 
internacional del contacto 
de lenguas: diagnósticos 
de la competencia 
lingüística inglés-español 
 

Raquel Fernández-
Fuertes (Universidad 
de Valladolid) 

120.000 € Junta de Castilla y León 
VA009P17 

2017-2019 

Procesamiento y 
representación de 
construcciones multinivel: 
efectos del contacto 
lingüístico en hablantes de 
herencia y bilingües 
funcionales 
 

Aurora Bel (Universitat 
Pompeu Fabra) 

50.000 € Ministerio de Economía y 
Competitividad 

 
FFI2016-75082-P 

2016-2019 

Etiquetado electronico de 
textos cientifico-tecnicos en 
lengua inglesa entre los 
siglos XVIII y XX (4): 
Coruña Corpus 
 

Isabel Moskowich-
Spiegel Fandiño 
(Universidade da 
Coruña) 

42.350 € Ministerio de Economía y 
Competitividad 

 
FFI2016-75599-P 

2016-2018 

Discourse, Cognition and 
Linguistic Markers: 
Empirical Studies on Text 
Processing with Eye 
Tracking Technology. 
 

Giovanni Parodi Sweis 
(Pontificia Universidad 
Católica de 
Valparaíso, Chile)  

120.000 € Comisión Nacional de 
Investigación Científica y 

Tecnológica de Chile 
 

20150058 

2016-2018 

Compétences Linguistiques 
et Interculturelles au 
Service des Entreprises en 
Europe (COLISEE). 

Alain Carlo (Universite 
de Montpellier) 
 
IP-UIB: P. Guijarro 
 
 

299,110 € European Union 
 

2014-1-FR01-KA203-
008505 

2014-2017 
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Un resum de la informació anterior, en quant al finançament total de la qual han gaudit 
els diferents grups d'investigació al llarg dels darrers 10 anys, la trobem resumida per 
fonts de finançament en la següent taula, proporcionant una instantània de la capacitat 
de captació de fons dels membres proponents de l’Institut: 

 

 UGiVIA SCOPIA BIOCOM 
 

GCM + 
SECOM 

SRV REACMOL IAA-FOOD GEE BASLA 

Govern 
Espanyol 

540.500 646.537 295.646 1.341.890 1.033.278 278.180 
 

1.894.789 
 

942.746 368.769 

Govern 
Auton. 

240.811 64.194 42.530 - 151.091 
 

67.743 
 

310.660 
 

27.888 120.000 

EU - - - - 1.526.403 
 

- 13.942.782 
 

102.813 3.461.116 

Altres - - 5.000  327.694 
 

9.312 
 

1.501.377 
 

727.969 127.000 

 

Finalment, a la taula següent podem veure les quantitats totals: 

 

 Govern Espanyol Govern Autonòmic EU Altres 
Total: 6.801.835 1.104.919 19.033.115 2.698.352 

 

Si be, actualment, no tota la producció dels grups proponents està directament vinculada 
a la IA, precisament, l’objectiu de l’institut és que les sinergies entre els grups derivada 
de la pertinença a l’Institut facin augmentar la captació de fons dels mateixos. 

 

4.4. Relació de la proposta amb el context I+D+i a nivell internacional, estatal i 
autonòmic 

El 25 d’abril del 2018, la Comissió Europea va publicar la versió final del document 
Artificial Intelligence for Europe,  en el qual fa una crida a reforçar la recerca bàsica i 
actualitzar la infraestructura de recerca en IA. En particular, encoratja els estats 
membres a donar suport a la creació i manteniment de centres d’excel·lència dedicats a 
la recerca per tot Europa i, entre d’altres, destaca la IA explicable i l’aprenentatge no 
supervisat. La Comissió destaca l’existència dels ingredients necessaris per convertir la 
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Unió Europea en un líder de la revolució de la IA. Conclou que els esforços s’han de dirigir 
a posar el poder de la IA al servei del progrés humà. 

Aquest document va ser seguit per un white paper, publicat el 19 de febrer de 2020, amb 
el títol On Artificial Intelligence-A European approach to excellence and trust, en el que 
la comissió  estableix les polítiques per promoure el desenvolupament de la IA explicant 
els riscos associats amb determinats usos d’aquestes tecnologies. Descriu tota una sèrie 
de mesures que tenen per objectiu alinear els esforços en IA, tant a nivell europeu, 
nacional i regional, entre els sectors públics i privats per tal de crear un  ecosistema 
d’excel·lència al llarg de tota la cadena de valor, començant per la recerca i innovació. 

Aquestes iniciatives són recollides en la ja esmentada ENIA, la qual esdevé el marc de 
referència per l’IAIB, sense oblidar un possible futura Estratègia de les Illes Balears en IA. 
En aquest sentit, cal destacar que, recentment, el Govern de les Illes Balears ha anunciat 
un projecte de creació d’un centre d’Intel·ligència Artificial, que estaria al servei tant 
d’investigadors com d’empreses, i en el que vindria a ser una de les principals iniciatives 
del govern autonòmic per impulsar la IA a les Illes Balears. 

Les interrelacions entre aquest centre i l’IAIB serien bidireccionals: per una banda 
l’Institut gaudiria d’una infraestructura específica per a les seves activitats i, de l’altra, el 
centre d’Intel·ligència Artificial es podria beneficiar de les aportacions dels resultats de 
la investigació feta a l’Institut.  

Tot això sense oblidar que existeixen instituts similars al llarg de la geografia de l’estat, 
entre els que destaquen, entre d’altres, el pioner Institut d’Investigació en Intel·ligència 
Artificial del CSIC (IIIA-CSIC) així com el Centro Singular de Investigación en Tecnologías 
Inteligentes de la Universidad de Santiago de Compostela (CITIUS), els quals 
constitueixen dues de les referències principals per l’IAIB. 
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5. Projecte científic de l’institut 

5.1 Objectius científics 

L’objecte del IAIB és impulsar la recerca en Intel·ligència Artificial, mitjançant les 
sinergies i complementarietats de diferents grups de recerca dels Departaments de 
Ciències Matemàtiques, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Química, Enginyeria 
Industrial i Construcció i Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.  Aquest impuls 
permetria alinear els objectius de l'Institut amb els de les Estratègia Nacional i Europea 
d'Intel·ligència Artificial amb l'objectiu de generar un entorn d'excel·lència en la recerca, 
així com el seu potencial de transformació en tots els sectors d'activitat productiva, i 
social, emfatitzant un desenvolupament ètic, inclusiu, sostenible i al servei de la 
ciutadania. 

Així, s'han definit els següents eixos d'actuació: 

• El principal eix de l’institut és incrementar la qualitat de la producció científica 
dels grups de recerca que el composen, mitjançant la col·laboració entre ells. Cal 
incrementant l'impacte científic i socioeconòmic de la investigació realitzada dins 
ara de forma independent pels grups de recerca amb l'objecte de situar-se entre 
els centres de referència en el seu àmbit a nivell internacional.  
 

• Un segon eix és la millora de la capacitat de transferència i la valorització dels 
resultats d'investigació. La constitució de l’institut, de la mà d'agents tecnològics 
i socioeconòmics amb capacitat per a la implantació de tecnologia en un mercat 
global, permetrà establir col·laboracions a llarg termini sobre les quals construir 
una reputació identificada amb els valors i les capacitats de l’IAIB. També es 
considera fonamental la sistematització de les diferents etapes dels processos de 
transferència i la recerca de noves fórmules de col·laboració amb la indústria, de 
patrocini i de finançament privat. 
 

• Com a tercer eix de l’IAIB està millorar la formació i promoció dels/de les joves 
investigadors/es. L'objectiu d'aquest eix estratègic és proporcionar als/les joves 
investigadors/es una formació integral, que constitueixi en si mateixa un element 
d'atracció de talent i que capaciti el personal investigador jove per a un exercici 
científic i professional de major nivell.  
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• El quart eix és el compromís dels proponents de l’institut amb els principis de 
Recerca i Innovació Responsable (IIR) de la UE, en compliment de l'objectiu 
general d'implicar tots els actors socials al llarg dels processos que involucra la 
investigació realitzada. També la igualtat de gènere i l'adopció de l'Open Science 
en tots els resultats d'investigació de l’institut. Un dels àmbits considerats més 
rellevants en aquest eix és el de la divulgació científica, amb la qual es vol 
mantenir un altíssim compromís des de l'inici de la seva activitat. 

 

5.2 Àmbits i línies d’investigació 

Amb l’objectiu de potenciar les sinergies entre els grups de recerca proponents de 
l’Institut de recerca en Intel·ligència Artificial de la Universitat de les Illes Balears, les 
línies d’investigació de l’Institut es concentraran en quatre àmbits on es desplegaran les 
principals línies d’investigació de l’IAIB: 

• Mètodes d’intel·ligència artificial. 
• Robòtica intel·ligent. 
• Enginyeria i comunicacions intel·ligents. 
• Aplicacions de la intel·ligència artificial en salut i benestar. 

És important constatar que cadascuna d’aquests àmbits inclou les línies d’investigació 
actuals i futures dels diversos grups fundadors de l’IAIB per afavorir les sinergies dins de 
les línies de investigació de l’institut entre els investigadors dels diferents grups.  

Àmbit: Mètodes d’intel·ligència artificial. 

Grups implicats: UGiVIA, SCOPIA, BIOCOM, SRV, GEE, BASLA. 

Línies d’investigació de l’àmbit: 

• Investigació bàsica en intel·ligència artificial: Desenvolupament i millora 
d’algorismes d’aprenentatge automàtic, lògica difusa i sistemes d’aprenentatge. 
 

• Processament del llenguatge natural: Models d’aprenentatge automàtic per al 
processament de text i veu, aplicacions a la comunicació persona-màquina. 
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• Intel·ligència artificial explicable: Investigació en mètodes explicables per models 
d’aprenentatge automàtic al mateix temps que mantenen uns nivells d’alt 
rendiment en la resolució de problemes. 
 

• Desenvolupaments hardware d’intel·ligència artificial: Investigació en 
metodologies aplicables a sistemes d’IA basats en hardware. 

Àmbit: Robòtica intel·ligent. 

Grups implicats: SRV, UGiVIA, BASLA. 

Línies d’investigació de l’àmbit: 

• Visió per computador: Mètodes de reconeixement d’objectes i d’escenes basats 
en mètodes d’aprenentatge automàtic. Descripció i indexació d'imatges per 
contingut. Anàlisi del moviment humà. Mètodes de seguiment visual. 
 

• Robòtica social: Robots socials i interactius. Intel·ligència artificial emocional i 
processament del llenguatge natural per a la interacció natural entre persona i 
robot.   
 

• Robòtica mòbil: Arquitectures de control, sensorització, estimació de moviment i 
construcció de mapes amb un o diversos robots a plataformes aèries, submarines 
i terrestres.  

Àmbit: Enginyeria i comunicacions intel·ligents. 

Grups implicats: GEE, SRV,  SECOM, GCM. 

Línies d’investigació de l’àmbit: 

• Energia: Aplicació de tècniques d’intel·ligència artificial en la millora dels sistemes 
energètics. 
 

• Internet of Things: Sistemes encastats distribuïts interconnectats. Sistemes 
adaptatius i reconfigurables. Integració en IoT. 
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• Mercats electrònics: Disseny de protocols pel comerç electrònic basats en 
blockchain i intel·ligència artificial. Aplicació de l’aprenentatge automàtic a la 
ciberseguretat.  
 

• Comunicacions mòbils: Gestió de recursos ràdio en xarxes Cell-free amb espectre 
heterogeni amb algoritmes de aprenentatge automàtic. Slicing intel·ligent. 
Mobile edge computing. 

Àmbit: Aplicacions de la intel·ligència artificial en salut i benestar. 

Grups implicats: UGiVIA, SCOPIA, BIOCOM, IIA-FOOD, REACMOL. 

Línies d’investigació de l’àmbit: 

• Bioinformàtica: Anàlisi, comparació, estudi i reconstrucció de xarxes biològiques. 
Aplicacions en la classificació de dades biomèdiques i metagenòmiques. Aplicació 
de tècniques de IA al càlcul d'índexs de balanç d'arbres filogenètics. Predicció de 
la interacció de proteïnes virus-hoste. 
 

• Medicina personalitzada: Identificació de biomarcadors predictius de malalties 
mitjançant dades òmiques. Definició de perfils personals de prevenció de salut. 
Aprenentatge automàtic per a la predicció de inhibidors contra calcificacions 
patològiques. Identificació de la relació entre alimentació i salut mitjançant 
l’anàlisi de bases de dades genètiques i patrons de nutrició. 
 

• Diagnòstic intel·ligent: Aplicació de tècniques d’intel·ligència artificial d’ajuda al 
diagnòstic mèdic mitjançant l’anàlisi d’imatges i la integració de dades mèdiques 
de múltiples fonts. 
 

Com s’ha pogut observar en la descripció de les línies de recerca associades a cada àmbit, 
s'ha plasmat la influència i el benefici que suposa l'aportació dels investigadors de grups 
de recerca d’altres disciplines, enriquint la recerca en IA mitjançant nous reptes (com la 
genòmica), alhora que es beneficiaran de la recerca en IA per a poder aplicar-la als seus 
àmbits de recerca per a millorar els seus resultats.  En aquest sentit, s’ha pogut  veure 
com cada dia apareixen nous camps d'aplicació de les seves tècniques i mètodes i on els 
grups interdisciplinaris com el que té aquesta proposta són indispensables.  
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6. Recursos Humans 

L'IAIB sorgeix com a evolució natural de la investigació de grups de reconegut prestigi, 
tant nacional com internacional, de la UIB. Diversos d'ells porten molts anys treballant 
en àrees directament relacionades amb la intel·ligència artificial i les seves aplicacions, 
com es pot comprovar mirant amb detall la secció 4.3 on hi ha una breu descripció de 
cada grup, incloent els aspectes relacionats amb la IA en què estan interessats. Afegint a 
més de les sinergies existents entre els grups SRV, SCOPIA,  UGiVIA, BIOCOM, GCM i 
SECOM, l'interès dels grups REACMOL, IAA-FOOD (NUTRIGENOMICA) i GEE en l'aplicació 
dels mètodes i tècniques de la IA en els seus propis camps d'investigació, obrint noves 
àrees científiques d'interès.  Destacar que amb els membres proponents en la creació de 
l'institut s'abasta un ampli espectre d'àrees i aplicacions de la IA,  que van des de la 
investigació en aspectes teòrics, passant per l'aprenentatge màquina,  aprenentatge 
profund,  robòtica, visió per ordinador,  processament del llenguatge natural, xarxes de 
comunicacions, seguretat, presa de decisions, inferència estadística, anàlisi de xarxes 
biològiques, desenvolupaments hardware, entre unes altres,  sense oblidar aplicacions a 
la química computacional i la combinació de tecnologies genètiques amb eines 
d'intel·ligència Artificial en el camp de la salut i benestar.   

Tots els membres proponents en la creació de l'IAIB  són personal docent i investigador 
de la UIB, i a la Taula següent podem veure un resum de la informació proporcionada a 
la secció 4.3: 

 

 Nombre 
invest. 

Sexennis Índex-h 
(Scopus) 

Cites totals 
(Scopus) 

Patents Tesis doctorals 
dirigides 

       
Guillem Femenias  4 16 980 1 4 
Josep Lluis Ferrer  2 10 286 1 3 
Manuel González  4 12 605 1 5 
Llorenç Huguet  6 9 263 1 7 
Arnau Mir  3 11 390 - 3 
Gabriel Oliver  3 25 2323 - 5 
Alberto Ortíz  3 18 1571 - 2 
Francisco J. Perales  5  11 477 2 9 
Felip Riera  3 15 789 8 3 
Francesc Rosselló  4 15 1011 - 4 
Llorenç Valverde  3 11 799 3 5 
Javier Varona  4 15 621 2 7 
       
Investigadors del  
Departament C. Mat i Inf 
 

12 44 168 10115 19 57 
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Maria Luisa Bonet  4 34 3843 2 6 
Juan Frau  5 24 1865 - 5 
Pedro Guijarro  3 9 380 - 7 
Andreu Palou  7 56 11537 5 58 
Catalina Picó  4 42 4995 6 10 
Miquel Roca  6 12 471 3 3 
Josep Ll. Rosselló  4 16 682 8 6 
Bartolomé Vilanova  4 17 715 - 2 
       
Investigadors d’altres 
Departaments 
 

8 37 210 24488 24 97 

       
Total membres proponents 
 

20 81 378 34603 43 154 

       
Mitjana membres 
proponents 
 

 4,05 18,9 1730,15 2,15 7,7 

 

D'acord amb la taula anterior, en el seu conjunt, el total dels 20 investigadors 
proponents, sumen un total de 81 trams d'investigació, on més de la meitat dels 
investigadors tenen més de 3 trams d'investigació. Així mateix, cal ressaltar que els 
membres proponents, i els grups d'investigació dels quals formen part, constitueixen un 
conjunt que aglutina una gran experiència investigadora, amb una alta capacitat de 
captació de recursos i de generació de resultats d'investigació (veure les taules de la 
secció 4.3).   

A més dels investigadors proponents, els grups poden comptar amb col·laboradors, 
investigadors en formació i, eventualment, amb personal de suport científic i personal 
d'administració, que col·laboren de manera ocasional o estable en el desenvolupament 
de projectes d'investigació, dades que es troba a la disposició de la comunitat a la web 
dels diferents grups d'investigació accessibles en 

 https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/.  

 

A més,  en aquests moments compten amb 24 investigadors en fase de formació amb 
processos d'investigació avançats (beques FPI i FPU, beques autonòmiques, contractats 
per projectes, professors ajudants en procés de realització del doctorat, etc.).  Dades que 
demostren el potencial de creixement de l'institut.  Assenyalar a més que es tenen un 
total de 31 tesis doctorals en procés.   
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Els investigadors col·laboradors i en formació podran incorporar-se com a membres quan 
acreditin una experiència i capacitació en el camp de la investigació, d'acord amb el 
reglament de l'institut.    Amb tot, la importància creixent de les col·laboracions nacionals 
i internacionals incentiva la constitució d'equips per a l'execució de projectes amb la 
participació de diversos grups d'investigació, com a tals o d'investigadors individuals 
pertanyents a diferents grups d'investigació. 

Les funcions dels investigadors de l’institut seran molt variades i estaran relacionades 
amb les múltiples activitats que es contemplen en la investigació, la innovació, la 
formació i la transferència i divulgació científica de la Intel·ligència Artificial. La normativa 
sobre l'adscripció dels grups d'investigació i investigadors a l'IAIB es recull al Reglament 
de l’institut. 

A més dels investigadors integrats en algun dels grups d'investigació descrits en la secció 
4.3, al moment de la presentació d'aquesta memòria no es compta amb el suport de 
personal d'administració i serveis, però si el projecte segueix avançant i es consolida com 
a institut es dedicarà part dels recursos obtinguts a la contractació de personal 
d'administració i serveis adscrit a l'IAIB. 

Finalment, s'ha de destacar que la composició inicial de l'IAIB no és rígida, i que qualsevol 
grup d'investigació amb interès a les àrees de la intel·ligència artificial i/o en les seves 
aplicacions podrà sol·licitar la seva integració en l'institut, tal com preveu i apareix 
reflectit en el reglament a aquest efecte, magnificant el seu potencial de creixement.    
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7. Òrgans de govern de l’IAIB i estructura 

7.1 Òrgans de govern i competències 

El govern de l’IAIB s’articula a través dels òrgans següents: 

a) Col·legiats: consell de l’institut universitari de recerca. Format per tots els 
investigadors permanents de la UIB i una representació de la resta de personal adscrit a 
l’institut que no superi el 20% del número total d’investigadors permanents. 

b) Unipersonals: director, subdirector i secretari. 

La figura del secretari pot substituir-se per la de gerent (personal d’administració), que 
pot assumir les funcions de secretari. 

c) Comitè executiu: integrat pel director, subdirector, secretari/gerent i un determinat 
nombre de membres del Consell de l’IAIB. 

d) Comitè científic extern (no membres de l’IAIB).  

 Són competències del consell de l’IAIB: 

a) Organitzar i desenvolupar llurs plans d’investigació, en relació amb l’objecte de 
l’institut universitari de recerca. 

b) Confegir i aprovar la memòria anual d’activitats. 

c) Confegir i aprovar, en primera instància, els pressupostos anuals de l’Institut. 

d) Aprovar, en primera instància, la liquidació anual del pressupost. 

c) Confegir i aprovar el reglament de règim intern.  

d) Proposar els òrgans unipersonals de govern.  

e) Informar les adscripcions i desadscripcions d’investigadors a l’Institut. 

f) Qualssevol altres que indiquin els Estatuts de la UIB, el reglament de règim intern, el 
conveni de creació i qualssevol altres reglaments universitaris. 
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- Són competències del comitè executiu de l’IAIB: 

a. Actuar per delegació del consell de l’IAIB en totes aquelles tasques que li siguin 
encomanades, en particular totes les que es requereixin pel correcte 
funcionament de l’IAIB en el seu dia a dia. 

b. Realitzar qualsevol altra tasca o funció que li sigui encomanada pel director o pels 
òrgans de govern de l’ l’IAIB o la Universitat 

-  Són competències del director de l’IAIB: 

a. Dirigir i coordinar les tasques de l’IAIB, i representar-lo. 
b. Vetllar per l’excel·lència de la recerca duta a terme per l’Institut.  
c. Controlar l’aplicació de la normativa vigent. 
d. Qualssevol altres que li puguin ser encomanades pel consell de l’Institut, o pels 

òrgans de govern de la Universitat. 

-  Són competències del subdirector de l’ l’IAIB 

a. Correspon al subdirector assistir al director en les seves funcions i coordinar i 
dirigir les activitats que li assigni el director.  

b. En cas de vacant, absència, malaltia, abstenció o recusació del director, l'ha de 
substituir el subdirector.   

c. Qualssevol altres que li puguin ser encomanades pel consell de l’Institut, o pels 
òrgans de govern de la Universitat; o que li puguin ser atribuïdes pel reglament 
de règim intern, el conveni de creació i qualssevol altres reglaments universitaris. 

-  Són competències del secretari de l’ l’IAIB 

a. Actuar com a fedatari de les actes i acords dels òrgans de l’IAIB 
b. Custodiar els llibres d'actes i expedir els certificats dels acords i de tots els actes 

o fets que constin als documents oficials de l’IAIB. Així mateix, li correspon, amb 
l'ajut del personal d'administració i serveis adscrit a l’IAIB, confeccionar tots els 
escrits de caràcter administratiu o econòmic que li encarregui el director.  

c. Col·laborar en les tasques de direcció de l’IAIB, juntament amb el director i 
subdirector. 

d. En cas de vacant, absència, malaltia, abstenció o recusació del secretari, l'ha de 
substituir interinament la persona que, a aquest efecte, designi el director. 

e. Qualssevol altres que li puguin ser encomanades pel consell de l’Institut, o pels 
òrgans de govern de la Universitat; o que li puguin ser atribuïdes pel reglament 
de règim intern, el conveni de creació i qualssevol altres reglaments universitaris. 
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7.2 Estructura 

Tal i com s’esmenta a l’apartat 5.2 sobre les línies d’investigació de l’IAIB, en una primera 
aproximació, la estructura del centre en dividirà en quatre àmbits: 

• Mètodes d’intel·ligència artificial. 
• Robòtica intel·ligent. 
• Enginyeria i comunicacions intel·ligents. 
• Aplicacions de la intel·ligència artificial en salut i benestar. 

Cadascun dels àmbits tindrà un investigador responsable encarregat de la coordinació 
de les seves línies d’investigació. 

8. Programació d’activitats 

8.1. Activitat investigadora 

Els indicadors que permetran fer un seguiment de la producció científica de l'institut, i 
valorar la seva quantitat i qualitat, seran els habituals dins del camp de coneixement: 

• Articles publicats en revistes del JCR Science Edition, o índexs equivalents.   

• Articles indexats en altres bases de dades o indexats en altres índexs diferents del 
JCR o equivalents.  

• Treballs presentats o publicats en les actes de congressos, quan apareguin en 
posicions rellevants d'índex CORE (Computing Research and Education),  el SCIE 
(Societat Científica Informàtica d'Espanya) o un altre de similar entitat. 

• Treballs presentats o publicats en les actes de congressos no indexats segons 
l'apartat anterior.  

• Llibres i capítol de llibres, no publicats en actes de congressos.  

• Patents i/o registres de propietat industrial o intel·lectual. 

• Realització, direcció o co-direcció de tesis doctorals.. 

• Treballs avançats dirigits, co-dirigits o tutelats per membres de l'institut.  .  

• Projectes d'investigació dels quals membres de l'institut formin part, o bé com a 
IP o bé com a membres de l'equip d'investigació. 
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• Projectes i ajudes rebudes per membres de l'institut.  

• Participació en xarxes i similars.  

• Estades realitzades en altres centres nacionals o internacionals.  

• Estades d'investigadors visitants.   

• Premis rebuts. 

• Els llibres i articles de divulgació, així com els articles en revistes d'informació 
general. Impacte en premsa no científica.  

• Organització de congressos, conferències, seminaris.  

	

En general es tindrà en compte aquests indicadors per poder realitzar l’informe anual de 
seguiment de la producció científica de l'institut. En la secció 4.3 s’han proporcionat els 
indicis de qualitat associats als membres proponents de l'IAIB des de l'any 2010 
(inclusivament). 

 

Com s’ha detallat als objectius de l’Institut, l’activitat investigadora principal és la 
potenciació de les sinergies entre els grups de recerca mitjançant la seva col·laboració 
dins les línies de investigació de l’Institut. Els primers resultats esperats és l’augment de 
la capacitat investigadora conjunta, que s’hauria de veure reflectida amb més producció 
científica en forma de publicacions amb més impacte dins les àrees més aplicades de 
l’Institut.  Així mateix, les sinergies entre els grups permetran proposar projectes de 
recerca més rellevants. 

 

8.2. Activitat docent 

La intel·ligència artificial, està tenint en l'actualitat un fort impacte en múltiples sectors 
de la ciència i la tecnologia.  És per això que en diversos estudis de grau i de màster 
s'ofereixen cursos relacionats amb aquesta disciplina. En aquest sentit, els membres 
proponents de l'institut, així com els membres dels grups d'investigació dels quals 
formen part, han participat durant els últims anys en un ampli conjunt d'activitats 
formatives relacionades amb la docència, investigació i transferència.  Destacar també el 
compromís mostrat amb la formació universitària en totes les seves etapes. Indicant que 
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els membres de l'IAIB imparteixen docència en graus de l'Escola Politècnica Superior, 
Facultat de Ciències, Facultat de Medicina, Facultat d'Economia i Empresa i Facultat 
d'Infermeria i Fisioteràpia. Aquesta diversitat de graus i centres afavorirà la difusió i 
incorporació dels aspectes bàsics dels mètodes de IA en aquelles assignatures en les 
quals es pugui fer ús. 

 

Entre els objectius principals dels membres proponents de l'institut, i dels seus grups 
d'investigació, es troba la formació d'investigadors predoctorals, així com el 
perfeccionament dels coneixements i capacitats dels seus membres postdoctorals. 
Aquest objectiu es transfereix com un dels objectius principals de l'IAIB.   

 

A l’actualitat, els membres proponents de l'IAIB es troben implicats en la direcció o 
codirecció de tesis doctorals en els següents estudis oficials de doctorat: 

 

• “Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions” de la UIB. 

• “Doctorat en Enginyeria Electrònica interuniversitari UPC-UIB”. 

• “Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada” de la UIB. Doctorat 
interuniversitari entre la UIB, la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), i la 
Universitat Rovira i Virgili (URV).  

• “Doctorat en Ciència i Tecnologia Química” de la UIB.  

• “Doctorat en Química Teòrica i Modelització Computacional/ Theoretical 
Chemistry and Computational Modelling”. Doctorat interuniversitari en el que 
participa la UIB i 14 universitats més. 

 

Pel que fa  al nombre de tesis doctorals dirigides o codirigides per algun dels membres 
proponents de la creació de l'IAIB durant els últims 10 o 5 anys són les següents (dades 
extretes de la informació facilitada per cada IP del grup d'investigació corresponent): 

 

Grup  Tesis dirigides Tesis procés 

UGiVIA  5 (5 anys) 2 
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SCOPIA  10 5 

BIOCOM  8 7 

GCM  7 - 

SECOM  12 1 

SRV  3 (5 anys) 6 

REACMOL  6 - 

IAA-FOOD  17 (5 anys) 9 

GEE 7 4 

BASLA 7 3 

  

Com es pot observar en la taula, en els propers 6 anys es poden arribar a defensar un 
nombre elevat de tesis doctorals. No s'adjunta el llistat de les tesis doctorals a causa de 
la seva longitud, però en cas necessari es pot recopilar la llista i facilitar-la en el  moment 
adequat. 

S'ha d'assenyalar que moltes de les tesis doctorals s'han desenvolupat a partir de 
l'obtenció de beques en convocatòries competitives: FPU i FPI del Ministeri, FPI-UIB, FPI-
CAIB. S’ha comptat també amb una beca PhD-Naering del Research Council de Noruega 
per a la realització d'un doctorat industrial. 

D'una banda, l'experiència dels grups i les trajectòries dels seus membres doctors avala 
la capacitat de l'institut de poder oferir la possibilitat de realitzar tesis doctorals. Per una 
altra, els excel·lents contactes que els grups mantenen amb grups de referència 
nacionals i internacionals, especialitzats en camps afins als del grup i de l'institut, facilita 
estar sempre al dia en l'estat de l'art i que qualsevol dels investigadors en formació pugui 
realitzar estades predoctorals i postdoctorals als centres corresponents, tant nacionals 
com a estrangers, afavorint la interacció dels membres predoctorales i postdoctorales 
amb investigadors d'altres centres.  

Cal destacar que els membres dels equips, entre ells la majoria dels doctorands, han 
realitzat, estan realitzant, o van a realitzar estades en centres d'investigació i universitats 
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a l'estranger. Els grups fomenten la mobilitat d'estudiants i professors dins dels 
programes de doctorat aprofitant les possibilitats d'intercanvi i de disponibilitat 
pressupostària que ofereixen les possible fonts de finançament i les diferents xarxes 
d'investigació en les quals participen els membres del grup d'investigació (com la xarxes 
LODISCO I i II, la xarxa d'excel·lència europea NuGO, l'acció COST EUROCAROTEN, la xarxa 
CaRed i el CIBEROBN). Així mateix,  es participa en les activitats d'internacionalització 
dels departaments acollint regularment doctorands d'altres universitats per a estades 
d'investigació.  Per exemple, sota el paraigua dels programes ERASMUS+PK107 i 
AVERROES, el grup de comunicacions mòbils gaudit en els últims anys de cinc visites 
científiques de llarga durada (més de dos mesos). També sota el paraigua del 
finançament de l'OCDS-CAIB s'han acollit investigadors en formació de la Universitat de 
la l'Havana i de Santiago de Cuba.  

Finalment, assenyalar que es mostra una total disponibilitat, i aportar l'experiència, per 
participar activament en l'establiment d'un programa de seminaris/conferencies, de 
cursos de postgrau o en la direcció de treballs avançats; tots ells en el marc de les 
temàtiques pròpies de l'institut. 

 

8.3. Activitats d’innovació i transferència 

Un dels objectius de l’Institut és l’impuls de la innovació i la transferència tecnològica a 
l’entorn socioeconòmic de les Illes Balears.  La Intel·ligència Artificial és un conjunt de 
tecnologies amb la capacitat de crear valor en tots els sectors econòmics i de convertir-
se en el principal motor d'innovació de les empreses i organitzacions en els propers anys. 
Així, la transferència i la valorització dels resultats d'investigació és el segon eix 
d’actuació de l’institut.  

Els grups de recerca que formen part d’aquesta proposta, tenen una llarga trajectòria de 
resultats i transferència en  diferents àmbits de la IA. Aquesta experiència s'ha posat de 
manifest al llarg de la  secció 4, i de forma particular, de la capacitat productiva de 
resultats d'investigació en forma de patents i registres de propietat intel·lectual.  Es 
disposa per tant d'un  gran potencial de gestió de contractes i relacions amb empreses, 
així com un alta capacitat de transferència tecnològica, estant en disposició de: 

• Promoure accions de cooperació amb empreses, organitzacions i entitats, dins de 
l'àmbit de la investigació i el desenvolupament. 
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• Impulsar la innovació tecnològica, potenciant les accions de transferència 
tecnològica a la societat i en particular a l'entorn industrial. 

Finalment cal destacar que, la seva creació pretén ser una excel·lent aposta per a la 
modernització tecnològica i la innovació en l'empresa i en la societat, amb la seva 
previsible repercussió en el benestar social. Entre aquestes repercussions podríem 
destacar: 

• Increment de l'ús de les noves tecnologies en tots els sectors productius de l'àrea 
d'influència. 

• Major implicació de l'empresa en la millora de l'accessibilitat dels seus productes 
i serveis a persones amb algun tipus de discapacitat. 

• Millor adaptació de productes i serveis a la situació multicultural i multi lingüística 
que concorre en el nostre entorn. 

• Disminució previsible dels preus dels productes i serveis de noves tecnologies. 
• Creació i desenvolupament de noves empreses i productes relacionades amb la 

IA. 
• Augment de la productivitat en la investigació a causa de les diferents 

col·laboracions tant internes com a externes que ha de promoure constantment 
l'institut. 

 

8.4. Activitat divulgativa 

Un dels compromisos que deu tenir l'IAIB amb la societat balear és donar a conèixer la 
labor d'investigació realitzada de l'institut, per això s'incorpora entre els seus objectius 
prioritaris la comunicació i la divulgació de les investigacions científiques que es realitzen 
en l'institut i la promoció de la cultura científica. 

Amb la intenció d'apropar l'activitat científica al públic, els investigadors de l'IAIB 
organitzaran i participaran, sempre tenint en compte la seva disponibilitat, en diverses 
activitats i esdeveniments de comunicació, promoció i divulgació científica, com:  fires, 
tallers, cursos, jornades, xerrades, taules rodones i setmanes de la ciència, així com en 
jornades de portes obertes i en els programes dirigits als estudiants de secundària i 
batxillerat, per tal de difondre a nivell social el potencial de la IA en general i de les seves 
aplicacions en l'àmbit de l'institut en particular. 
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D'altra banda, a més de difondre als mitjans de comunicació l'activitat científica que 
desenvolupen els diferents grups d'investigació de l'IAIB (projectes, congressos, 
publicacions, seminaris, conferències, etc), quan la proposta d'institut estigui 
consolidada i les disponibilitats pressupostaries ho permetin, s'elaboraran diversos tipus 
de materials de comunicació i divulgació, entre els quals es poden incloure: monografies, 
manuals, infografies, díptics o fullets, per posar-los a la disposició de la societat i dels 
col·lectius professionals interessats. 

En tot cas l'institut ha de tenir un pla de comunicació que estarà liderat per l'equip 
directiu de l'institut, amb la participació dels membres del Consell de l’Institut, i 
comptant amb l'assessorament i col·laboració del Servei de Comunicació, Promoció i 
Imatge de la UIB i de la Fundació Universitat-Empresa dels Illes Balears (FUEIB). 
Enumerem a continuació les principals activitats de divulgació que, depenent de les 
disponibilitats pressupostàries, poden ser desenvolupades per l'institut: 

• Organització i publicació de conferències. Més enllà dels propòsits de difusió, 
brinden una gran oportunitat per enfortir el treball en xarxa a nivell científic, 
industrial i institucional. Sempre que sigui possible (d'acord amb possibles 
limitacions de LOPD), les dades i programari relacionats amb les publicacions 
estaran disponibles a la pàgina Web de l’Institut. 

• Lloc web de l'institut. Resumirà els objectius de l'institut i proporcionarà 
informació actualitzada sobre els resultats, activitats i notícies. Els resultats seran 
d'accés públic excepte aquells susceptibles de patent i/o de registre de propietat 
industrial o intel·lectual. La pàgina web també servirà com a repositori de dades, 
recursos, resultats i activitats de comunicació. 

• Xarxes socials. Es crearan i mantindran perfils i pàgines adequats, prenent la 
pàgina Web com a referència de contingut. L'objectiu principal és reforçar el 
procés de comunicació i donar a conèixer el projecte a les comunitats 
relacionades. Tant la web com els perfils de les xarxes socials es gestionaran i 
mantindran durant tota la vida de l'institut i es mantindran estàtics 
posteriorment durant almenys 5 anys. 

• Comunicats de premsa. El seu objectiu és arribar al públic en general utilitzant 
un llenguatge no tècnic, aconseguint un compromís públic més ampli.  Es 
comptarà amb el Servei de Comunicació, Promoció i Imatge de la UIB per a 
l'elaboració de notes de premsa, cridant l'atenció dels mitjans de comunicació.  
Es tractarà de realitzar la divulgació científica dels avanços obtinguts, o de 
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noticies d'interès científic, en forma d'articles o opinions en premsa escrita, o en 
intervencions en programes de televisió i ràdio. Com per exemple: “Els dematins” 
i el magazín “5 Dies”, tots dos emesos en IB3 tv, o bé espais de radi com “Balears 
Fa Ciència” i “Al dia” (tots dos d'IB3 Ràdio). 

• Esdeveniment industrial o empresarial. Programació d'esdeveniments dirigits a 
grups d'interès industrial, empresarial o social, amb l'objectiu de comunicar els 
avanços tecnològics de l'institut i les aplicacions temptatives. Per a això, es 
planificaran reunions amb un conjunt seleccionat d'empreses ja sigui en el camp 
de la IA o en qualsevol dels entorns d'aplicació considerats, amb la finalitat de 
fomentar l'impacte potencial de les tecnologies i aplicacions desenvolupades. En 
aquest cas s'haurà de comptar amb el finançament adequat. 

• Trobades directes amb persones seleccionades. Es convidaran a persones 
destacades tant a nivell investigador com industrial/empresarial/social per a 
recolzar-se en la seva projecció social o científica i reforçar la nostra comunicació. 

• Educació. Involucrarem a estudiants i metges novells en les activitats de l'institut 
quan sigui possible per assegurar-nos que finalment transmetin les idees de 
l'institut en el camp de la IA a les empreses i als hospitals. Es considera la 
possibilitat de producció de vídeos educatius curts que mostren les principals 
descobriments de l'institut. 

• Organització de seminaris divulgatius i de discussió científica (de possible 
periodicitat). Tractant termes actuals, especialment les novetats en el sector de 
la IA i les seves aplicacions, marcs legislatius, etc., oberts a professionals, així com 
a alumnes de doctorat, post-grau i col·laboradors. En aquest cas s'haurà de 
buscar el finançament adequat. 

 

En l'àmbit mèdic i hospitalari, varis dels grups d'investigació inclosos en aquesta proposta 
de creació formen part des de la seva creació, de la Fundació Institut d'Investigació 
Sanitària de les Illes Balears (IdISBa), la qual cosa ens permetrà entrar en contacte amb 
investigadors mèdics de l'Hospital Universitari Són Espases de Palma, l'Hospital Són 
Llàtzer i la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, en particular, i l'entorn 
sociosanitari balear en general. Actualment, l'IdISBa uneix a 777 investigadors de 52 
grups d'investigació i té 58 projectes competitius actius i 486 assajos clínics actius. La 
participació en els seminaris que l'institut IdISBa organitza setmanalment, així com en les 
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jornades anuals, ens permetrà difondre els resultats de la nostra investigació relacionada 
amb l'àmbit mèdic i de la salut entre la comunitat mèdica de les Illes Balears. 

S’han d’utilitzar també els mitjans de difusió de la pròpia universitat, així com les xarxes 
socials i els mitjans de difusió dels departaments i els grups d'investigació dels quals 
formen part els membres de l'institut. S'ha de ressaltar que una bona política de 
comunicació i divulgació facilitarà en un futur, que esperem no gaire llunyà, la captació 
de fonts de finançament. 

 

9. Adscripció d’investigadors 

Els investigadors no inclosos en cap grup de recerca reconegut per la UIB, podran 
sol·licitar a títol individual la seva adscripció a l’IAIB. Un cop admesos, s’hauran d’integrar 
necessàriament en un dels grups de recerca en què s’articula l’IAIB.  

En el cas d’investigadors pertanyents a un grup de recerca reconegut per la UIB, serà l’IR 
d’aquest grup qui sol·licitarà l’adscripció de la totalitat del grup de recerca. En cap cas es 
podrà admetre una sol·licitud que inclogui tan sols una part del grup de recerca. 

La sol·licitud d’adscripció dels investigadors a què es refereix l’expositiu anterior, 
s’adreçarà al director de l’IAIB, amb còpia al vicerector competent en matèria 
d’investigació. En ella es farà constar de manera breu els motius pels quals sol·licita 
l’adscripció, la línia o línies de recerca que es pretenen seguir, i s’hi adjuntarà un 
currículum vitae actualitzat.  

En el cas d’investigadors o grups d’investigació aliens a la UIB, la sol·licitud haurà d’anar 
acompanyada del conveni corresponent entre les dues institucions. 

El consell de l’IAIB informarà favorablement o desfavorablement de la sol·licitud 
d’adscripció a l’IAIB d’un investigador o d’un grup d’investigació, i traslladarà aquest 
informe al vicerector competent en matèria d’investigació i al departament o 
departaments a què pertanyin els investigadors involucrats. 

El vicerector competent en matèria d’investigació, prèvia consulta a la comissió 
d’investigació, autoritzarà, si escau, l’adscripció, i ho comunicarà formalment al 
sol·licitant o sol·licitants, al director de l’IAIB i al director o directors dels departaments 
implicats.  
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10. Previsió de necessitats d’infraestructura 

Inicialment, els grups de recerca proponents de l’institut posaran els seus laboratoris i 
equipament científic i tecnològic a disposició dels membres de l’institut. Tots les grups 
tenen suficient equipament per poder iniciar les activitats de investigació de l’IAIB.  

A partir de la creació de l’Institut, es cercarà finançament per mitjà de recursos públics o 
privats. Per això recorrerà a les diverses convocatòries i ajudes públiques (projectes de 
recerca de tipologia i abast diferents, convocatòries de contractes predoctorals i 
postdoctorals, ajudes d’infraestructures, etc.), així com a finançament procedent 
d’entitats, empreses i iniciatives privades. Com a resultat esperat de les sinèrgies dels 
grups s’espera la obtenció de més recursos externs que en un futur permetran comptar 
amb un equipament comú de recerca avançada i, d’aquesta forma, poder optar una 
infraestructura específica pel desenvolupament de les seves activitats. 


