
 

La Direcció General de R+D+I de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació del 
Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears aposten per la 
inversió en matèria d’innovació 
 
Per tercer any consecutiu, en el marc del conveni signat entre el Govern i la Universitat de les 
Illes i gràcies al suport de la Xarxa d’Antenes Tecnològiques, conclou la tercera edició del 
programa Promotors Tecnològics de les Illes Balears.  
 

La realització d’aquest programa permet que joves titulats i estudiants universitaris de darrer 
curs rebin una formació sobre la realització de diagnòstics tecnològics per a la detecció 
d’oportunitats d’innovació i la preparació i gestió de projectes de recerca, desenvolupament 
tecnològic i innovació, així com dur a la pràctica aquests coneixements amb casos reals a les 
empreses balears, grups de Recerca de la Universitat i centres tecnològics de les Illes. 
 
Per altra banda, permet que: 
 

• Les empreses puguin tenir una persona que s’està formant, en règim de pràctiques i 
tutoritzada per experts, que les ajuda a detectar oportunitats de millora i a concretar 
i planificar les tasques i els recursos necessaris i intentar aconseguir finançament per 
poder posar-los en marxa amb el menor risc possible. 

• Els grups de recerca de la UIB i centres tecnològics tinguin una persona de suport per 
afavorir la transferència de tecnologia d’aquests centres al teixit empresarial. 

 
La durada del projecte és de quatre mesos, però són bastants els casos en els quals 
l’empresa decideix, en finalitzar el projecte, incorporar el gestor a la seva plantilla. 
Concretament, en aquesta edició, hi ha 9 persones que s’han quedat a l’empresa amb un 
contracte o que estan fent feina, dins aquesta temàtica, en altres empreses. Per altra banda,  
des de la FUEIB s’habilita una borsa de treball específica i articulada pel DOIP (Departament 
d’Orientació i Inserció Professional de la UIB) per afavorir que els promotors que no han 
quedat dins l’empresa puguin contactar amb altres empreses interessades a incorporar un 
perfil de gestor de la innovació. 
 
Per tant, aquest programa permet la integració de gent qualificada en l’àmbit de la innovació 
al món empresarial, i dóna com a resultat projectes que permeten a les empreses ser més 
competitives i productives. Aquests projectes no sols generen millores notables a l’empresa, 
sinó també ambiciosos projectes tecnològics que permetran a mitjà termini la contractació de 
personal qualificat, la col�laboració amb la Universitat de les Illes Balears i la creació d’un 
teixit empresarial capdavanter a les Illes Balears. 
 
Així, a les tres edicions realitzades, els 63 promotors tecnològics participants han realitzat un 
total de 152 propostes d’innovació dins les empreses i grups de recerca, que representen un 
volum econòmic de més de quatre milions d’euros, dels quals una part han estat finançats 
per programes públics de finançament de projectes de R+D+I. A més, hi ha 27 promotors 
que han trobat feina en tasques relacionades amb la gestió de la innovació com a resultat del 
programa, i s’han signat 11 convenis de col�laboració entre la Universitat i diferents empreses 
participants. 
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L’any 2008 la Direcció General de R+D+I de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació de les 

Illes Balears, a través de la Xarxa d’Antenes Tecnològiques de les Illes Balears, posa en marxa la tercera 

edició del projecte PROMOTORS TECNOLÒGICS DE LES ILLES BALEARS, i d’aquesta manera 

dóna continuïtat a una iniciativa gestada l’any 2006. 

Nombre total de promotors participants d’aquesta edició: 

  MODALITAT             Nombre 

  Prom. tec. de l’Àmbit Empresarial   17 

  Promotors de Transferència de Tecnologia   6 

     TOTAL PROMOTORS  23 

 

Les empreses, els grups de recerca de la UIB i els centres tecnològics que participen en aquesta edició són: 

A. Modalitat Empresarial:    14 promotors 

Empresa Entitat que la tutoritza 
1. ALCUDIAMAR CAMBRA DE COMERÇ 

2. AT4 FUEIB 

3. Bionorica IDI 

4. Carpintería Vicens CETEBAL 

5. Catisa ITEB 

6. Fusteria Font CETEBAL 

7. Gridsystems CAMBRA DE COMERÇ 

8. Humiclima CAEB 

9. Idees Menorquines 
JOVES EMPRESARIS 
MENORCA 

10. Matritec ITEB 

11. Pla Llevant FUEIB 

12. Pons Quintana INESCOP 

13. Sanifit IDI 

14. Consorci Platja de Palma IBIT 
 

 B. Modalitat de Transferència de Tecnologia:   6 promotors 

Grup de recerca de la UIB (2 promotors). Tutorització: FUEIB 
1. GR Química Supramolecular-Supramol: IP Dr. Antoni Costa 

GR Biologia Cel·lular del Càncer i Oncologia de la UIB: IP Silvia Elena 
Fernández de Mattos. 

2. GR bioquímica, biologia molecular, nutrició i biotecnologia de la UIB. IP 

Dr. Andreu Palou 
 
 
 
 
 

 
 
 

Centre tecnològic  Entitat que el tutoritza 
1. INESCOP INESCOP 

2. CETEBAL FUEIB 

3. CEAV FUEIB 

4. BANC DE SANG PARCBIT 



 

 
 
Modalitat de Suport 
 
Realitzen la inserció a les 3 entitats indicades i donen suport a la resta dels promotors d’empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
En resum, en total hi participen: 
 

Participants Núm. 
Promotors tecnològics 23 

Empreses 14 

Grups d’investigació de la UIB 3 (*) 

Centres tecnològics 4 
    (*) 1 promotor farà la inserció a 2 grups. 
 
Entitats col·laboradores: 
 
Aquesta tercera edició ha estat possible gràcies a la col·laboració com a tutors de les entitats següents:  
Joves Empresaris de les Illes Balears, la Cambra de Comerç, CAEB, PIME Menorca, ITEB, INESCOP, 
CETEBAL, ParcBIT i la Fundació IBIT. El projecte ha estat coordinat per la FUEIB gràcies a la Xarxa 
d’Antenes Tecnològiques de les Illes Balears. 
 
 

ENTITAT 
1. JOVES EMPRESARIS 
2. CAMBRA DE COMERÇ INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ 
3. FUEIB 


