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Benvolguts companys i benvolgudes companyes de la comunitat universitària,
En aquesta breu Presentació de les Línies Generals del Programa de Govern
us voldria exposar els motius que m’ han dut a presentar-me a la reelecció com
a rector de la nostra universitat i els principis en que s’emmarquen les diverses
actuacions proposades per al període 2018 – 2021.
L’anunci públic de la meva candidatura el vaig fer el 30 d’octubre, pocs dies
després, d’haver convocat una sessió del Claustre Universitari (19 d’octubre
de 2017) per fer un retiment de comptes de l’acció de govern al llarg del quadrienni 2014-2017, i que el Consell de Govern, en sessió del 24 d’octubre de
2017, aprovés la convocatòria d’eleccions a rector/a de la UdG. Des del dia 11

Presentació

de desembre de 2013, data en la que vaig rebre l’encàrrec de la comunitat

del programa de govern

vocatòria a eleccions a rector/a. Convençut d’això, he treballat fins el darrer

universitària per esdevenir el rector de la nostra universitat per al quadrienni
2014-2017, el meu compromís amb la institució ha estat de dedicació exclusiva
amb l’encàrrec rebut, durant quatre anys i fins a l’aprovació d’una nova con-

dia, amb exclusivitat, per al que vaig ser elegit. Una vegada convocades les
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eleccions a rector/a pel Consell de Govern, he passat a ser rector en funcions i

Aquest any la UdG compleix 25 anys, tota una història plena de complicitats,

és en aquesta nova situació que m’he plantejat, decidit, anunciat i, finalment,

una identitat furgada per tota la gent que hi ha participat i que hi participa

formalitzat, el proppassat 9 de novembre, la candidatura a la reelecció.

(comunitat universitària i societat). En aquests moments sòcio-econòmics i
polítics tan complexos, és quan es fa més necessari refermar la nostra identi-

He decidit presentar-me a la reelecció, en primer lloc, perquè en aquests moments sòcio-econòmics i polítics complexos, la UdG ha de refermar, més que
mai, el seu compromís inequívoc com a universitat catalana que defensa la
llibertat d’expressió, amb respecte a la diferència, i amb els valors de la pau
i la democràcia. En segon lloc, perquè la UdG ha de revalidar, avui més que
mai, el seu compromís ferm amb els valors de l’educació i, des del profund
arrelament al territori, projectar-se amb molta força internacionalment. En
tercer lloc, la UdG ha de continuar liderant amb el conjunt d’universitats públiques del nostre país, decididament i estratègica, l’aposta pel desbloqueig

tat i, per això, aquesta candidatura defensa i vol MésUdG !. No volem refundar la UdG, volem com sempre hem fet aprendre dels desencerts i encerts, i
millorar, millorar i millorar des d’una identitat sòlida construïda entre tots.
MésUdG és un projecte per al proper quadrienni sobre la base consolidada
per tothom que s’hi ha implicat aquest darrers 25 anys. Com deia Raimon
“qui perd els seus orígens, qui perd la seva història, perd la seva identitat”.
MésUdG, des d’una mirada a curt, mig i llarg termini, és un projecte que
aposta per mantenir i enfortir la nostra identitat, per la seva construcció permanent, per la seva evolució constant.

del Capítol 1, a fi de millorar les plantilles de PDI i PAS, per l’increment del
finançament rebut per la Generalitat, i per la reducció dels preus de matrícu-

Per aquesta candidatura, per a MésUdG, hi ha dues cites del Premi Nobel de

la dels estudis universitaris fins la seva gratuïtat.

la Pau, Nelson Mandela, que exemplifiquen molt be què és la UdG: “Un guanyador és un somiador que mai no s’ ha rendit”, i quina és l’essència del Programa

La Universitat de Girona viurà, els propers anys, una de les seves etapes històriques més decisives, més apassionants. A l’Informe publicat recentment

de Govern que us presentem pel quadrienni (2018-2021): “L’educació és l’arma
més potent per canviar el mon”.

per la prestigiosa revista Nature s’assenyala a la UdG com a una institució emergent que podrà tenir un paper determinant davant els reptes del planeta en el futur.
L’Informe afegeix que la millora experimentada per la UdG ha estat d’un
307% en el període específic d’1 de juliol de 2015 a 30 de juny de 2016. El camí
recorregut per la UdG en el proppassat quadrienni (2014-2017), posiciona i
referencia, la nostra universitat, nacionalment i internacional. Per consolidar
el camí emprès per la UdG i assolir els nous objectius indicats anteriorment,
he cregut oportú posar l’expertesa adquirida en aquest mandat al servei de la
comunitat universitària per al proper quadrienni (2018-2021).

Sergi Bonet Marull
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La candidatura està composada per 20 membres de la nostra comunitat universitària amb les responsabilitats següents:

Presentació

Sergi Bonet

de la candidatura

Rector
Facultat de Ciències
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Ricard Rigall
Anna Albar

Secretari General

Gerent

Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials i Facultat de Turisme

Jordi Ribot
Vicerector de Personal
Docent i Investigador
Facultat de Dret

Sílvia Font
Vicerectora d’Estudiants
Facultat d’Educació i Psicologia
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Maria Mercè Pareta

Fabiola Vilaseca

Vicerectora de Política
Acadèmica i Docència

Vicerectora de Recerca
i Transferència

Escola Politècnica Superior

Escola Politècnica Superior

Carles Serra

Ramon Moreno

Vicerector de
Compromís Social

Vicerector de Campus
Sectorials i Empresa

Facultat d’Educació i Psicologia

Facultat de Ciències
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Jörg Rudolf Zimmer

Andreas Kyriacou

Vicerector Relacions
Institucionals
i Comunicació

Vicerector de Relacions
Internacionals

Facultat de Lletres

Salvador Martí

Facultat de Ciències Econòmiques
i Empresarials

David Brusi

Vicerector de Relacions
Iberoamericanes

Delegat del rector
d’Infraestructures
i Sostenibilitat

Facultat de Dret

Facultat de Ciències
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Jordi Freixenet

Josefina Patiño

Delegat del rector
d’Acció Preuniversitària

Delegada del rector per
Centres Adscrits

Escola Politècnica Superior

Facultat d’Infermeria

Alícia Baltasar

Victòria Salvadó

Delegada del rector de
Seguretat i Salut Laboral

Delegada del rector
d’Estudis de Màsters

Facultat d’Infermeria

Facultat de Ciències
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Elisabeth Pinart

Meritxell Estebanell

Directora de l’Escola
de Doctorat

Delegada del rector de
Qualitat Universitària

Facultat de Medicina

Facultat d’Educació i Psicologia

Jaume Guia
Delegat del rector de
Mobilitat Internacional
Facultat de Turisme
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El candidat a rector, 10 homes i 9 dones integren aquesta candidatura. És

Una Delegada del Rector de Seguretat i Salut Laboral per impulsar durant aquest

personal de la nostra universitat procedent dels diversos àmbits de coneixe-

mandat un important avenç en aquest camp tan transversal (personal, ins-

ment, respectant així, també, la pluralitat i diversitat de la nostra comunitat.

tal·lacions, normatives, etc.) en la nostra universitat.

Respecte de la candidatura del mandat anterior, la present candidatura es re-

Una Delegada del Rector de Qualitat Universitària per impulsar, també, mesures

estructura a fi de distribuir i reforçar noves tasques i responsabilitats que ens

encaminades a millorar la Gestió de la Qualitat a la nostra universitat i faci-

permetin assolir els objectius definits en el Programa de Govern. Destaquem

litar als centres docents els processos d’acreditació, verificació, reverificació i

les incorporacions següents:

seguiment de graus, màsters i doctorats.

Un Vicerector de Relacions Institucionals i Comunicació per reforçar significati-

Un Delegat del Rector de Mobilitat Internacional per incrementar notablement

vament la visibilitat, representativitat i comunicació institucional a la nostra

la mobilitat internacional d’estudiants de grau, màster i doctorat, del perso-

universitat i de la universitat cap a la societat.

nal docent i investigador, i del personal d’administració i serveis.
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Propostes que són fets
2014-2017
La Política de Governança del mandat anterior es va centrar en sis eixos
transversals que afectaven a les diverses polítiques del Programa de Govern:
Internacionalització, Comunicació, Acció Preuniversitària, Lideratge de la
Universitat de Girona, Participació de la Comunitat Universitària, i Seguretat i Salut Laboral.
El focus de la INTERNACIONALITZACIÓ es va posar, principalment, en
dues àrees estratègiques: Llatinoamèrica i el Cercle Mediterrani. Disposem de

Política de
governança

Relacions Iberoamericanes estables amb Colòmbia, Equador, Mèxic, Perú,
Xile, Brasil i Argentina. Els resultats han estat: a) 15 convenis de doble titulació
en funcionament (3 de grau i 12 de màster); b) S’ ha doblat el nombre d’estudiants
llatinoamericans de màster (11% en el curs 2012/13 al 24% en el curs 2016/17).
Pel que fa al Cercle Mediterrani s’ha creat l’Agrupació d’Universitats del Mediterrani Occidental, liderada per la UdG i integrada per les Universitats de
Gènova (Italia), de les Illes Balears, Euromediterrània de Fes (Marroc) i de
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Sousse (Tunísia). En el marc d’aquesta Agrupació si duran a terme 4 dobles

suport a nombroses activitats adreçades a nivells preuniversitaris: 7 Olim-

titulacions de màster (Patrimoni Natural i Cultural, Migració i Cohesió Social,

píades temàtiques, la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat, els campus

Global Rule, i Biology).

d’estiu PreBAT i el Jove Campus de Recerca, el Congrés dels CRACS, a dues
edicions del Programa STUDIA i a diverses fires científiques. A fi de facilitar

La millora de la COMUNICACIÓ ha estat a l’anterior mandat un objectiu
preferent. La elaboració de la Guia d’experts del PDI ha permès a la societat
i als mitjans de comunicació apropar-se al PDI pel seus àmbits d’expertesa.
La Planificació en les insercions publicitàries ha permès arribar a acords

i promoure la participació del PDI, PAS i estudiants en activitats d’Acció Preuniversitària s’ha aprovat un Programa d’Ajuts per l’Impuls d’Activitats en
els àmbits de Compromís Social, Divulgació de la Recerca i Promoció de la
UdG (dotat amb 100.000 €).

específics i més econòmics per assolir més insercions en el Diari de Girona,
El Punt Avui, el Diari ARA, etc. Els acords amb la Fira de Girona han facilitat

El LIDERATGE DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA de la Universitat de

l’entrada gratuïta de la comunitat universitària a la Fira Comercial de Girona

Girona en el Sistema Universitari de Catalunya ha estat fonamental per as-

i altres fires, descomptes en la Pista de Gel, i la disminució del preu de lloguer

solir alguns objectius. En el Consell Interuniversitàri de Catalunya (CIC),

per m2 per la Fira de Girona, etc. La Promoció dels Màsters s’ha intensificat

l’any 2015 i a proposta del rectorat de la UdG, es va aprovar que qualsevol

amb accions de màrqueting digital (Google adwords, Youtube i Portal mas-

modificació de l’estructura acadèmica del 4+1 cap el 3+2 hauria de complir tres

terstudies). S’ha dissenyat el Projecte de marca “Universitat de Girona temps

condicions: 1) Un mateix grau sols pot passar de 4 a 3 anys si totes les univer-

de qualitat” per la Universitat de Girona que s’ha estès arreu amb espots pu-

sitats ho fan al mateix temps; 2) El pas de graus de 4 a 3 anys no pot suposar

blicitaris de promoció per televisions i xarxes socials. Hem Registrat l’escut

una disminució de les transferències de la Generalitat a les universitats; i 3)

“Àliga” de la UdG i hem Adaptat el logotip de la UdG als disposituis digitals.

El pas de 4+1 a 3+2 no pot suposar en cap cas un increment de cost per als es-

La revista en paper Engega s’ha reconvertit la Revista Digital UdGent. I s’ha

tudiants. Aquest Acord del CIC es coneix com l’acord proposat per “Girona”.

dissenyat un Nou web de la UdG.

A l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) el
rectorat de la UdG va proposar i aconseguir que el professorat Agregat Inte-

L’ACCIÓ PREUNIVERSITÀRIA ha comptat per primer cop amb la figura del
Delegat del rector per a l’Acció preuniversitària (febrer de 2014). Al llarg del
quadrienni s’han incrementat les xerrades informatives de la UdG als centres de Secundaria fins a arribar a les 67 sessions en el curs 2016-17 adreçades
a gairebé 3.500 alumnes i el nombre de famílies assistents a les Jornades de
Portes Obertes s’ha incrementat en un 80%. També s’ha intensificat la presència de la UdG a fires, salons i jornades d’orientació universitària fins assolir,
en el curs 2016/17, una xifra rècord de 10.529 atencions. El Delegat ha donat

rí pogués sol·licitar trams de docència i de recerca. El Govern de la Generalitat,
aprova aquest any la reducció dels preus dels màsters en els trams 1 i 2. L’assoliment d’aquesta reducció del preu de matrícula dels màsters té el seu origen
a la UdG, quan en la sessió del claustre de 18 de febrer de 2016, s’aprova el
document “Per un sistema universitari públic de qualitat” que proposa, entre
d’altres, l’objectiu de la gratuïtat de la matrícula. Aprofitant, la presidència
de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), el 5 d’octubre de
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2016, s’aprova el document intitulat “Declaració dels rectors i les rectores i

renciants (dos homes i dues dones de la UdG) i la participació dels tres col·lectius

dels presidents i les presidentes dels consells socials en matèria de política

(PDI, PAS i Estudiants) han marcat el caràcter més participatiu del nou format.

universitària” que preveu, també, una reducció significativa de les matrícules

Per primer cop, un PAS de la UdG ha impartit la lliçó inaugural del curs

de graus i màsters. Aquests dos documents van ser claus perquè el Parla-

acadèmic de la nostra universitat. Als actes d’inauguració de curs també hi

ment de Catalunya aprovés el pressupost de 2017 incorporant una esmena

han tingut veu altres col·lectius (per exemple, Miquel Toll, representant dels

que preveia la reducció dels preus de matrícula dels màsters universitaris.

“encausats”). En tercer lloc, s’han obert diversos Projectes a la participació

El Parlament de Catalunya va aprovar dur a terme el Pacte Nacional per la

dels diversos estaments (PDI, PAS, Estudiants: a) Elecció de la carpeta de

Universitat. En la redacció hi participaran més de 60 persones. Un òrgan molt

l’estudiant; b) Disseny del nou estand de la UdG al Saló de l’Ensenyament; i

més restringit i executiu, la Junta, dirigirà i coordinarà tot el procés. El rector

c) Projecte de l’Edifici de Serveis del Campus de Montilivi. I, en quart lloc,

de la UdG, per acord de totes les universitats catalanes en serà un dels seus

s’han creat dues Associacions promogudes institucionalment: a) Associació

tres representants. A més, el document que servirà de base per a l’elaboració

Seguim Fent UdG (Associació integrada per PDI i PAS jubilat), i b) UdG Alumni:

del Pacte serà el document aprovat per l’ACUP el 5 d’octubre de 2016, fona-

(Associació d’exestudiants de la UdG).

mentalment inspirat en el document que va aprovar el Claustre de la UdG el
18 de febrer de 2016.

La SEGURETAT I SALUT LABORAL, s’ha regit per la programació proposada pel Comitè de Seguretat i Salut Laboral. S’ha més que doblat el pressu-

Incrementar la PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA ha

post de l’Oficina de Seguretat i Salut Laboral i, quan ha estat necessari, s’han

estat, també, un dels objectius d’aquest mandat dotant, en primer lloc, de

reservat dotacions pressupostàries addicionals d’accions de govern del rector.

més rellevància el Claustre. A més de les 3 sessions ordinàries per sotmetre
l’Informe de Gestió Anual del rector (desembre 2014, 2015 i 2016), s’han dut
a terme 8 sessions més per debatre sobre diversos aspectes com ara els Criteris per
l’elaboració de la Plantilla del PDI, la declaració “Per un Sistema universitari
públic de qualitat”, l’ Adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, el Debat i
posicionament de la UdG després de l’1 ‘octubre de 2017, el Retiment Comp-

Més UdG, més propostes

tes de la Gestió dels quatre anys del mandat de rector, etc. En segon lloc, s’han

2018-2021

dotat els Actes d’Inauguració de curs d’un nou format. Cada inauguració

La Política de Governança en el proper mandat, si comptem amb el suport la

s’ha destinat a una funció universitària: Docència (Xavier Besalú, PDI), Re-

comunitat universitària, la volem centrar en set eixos transversals que afecten les

cerca (Xavier Antich, PDI), Transferència de Coneixement (Carme Carretero,

diverses polítiques del Programa de Govern: Internacionalització, Comunicació,

PDI) i Compromís Social (Montse Castro, PAS). La paritat de gènere dels confe-

Promoció i Acció Preuniversitària, Lideratge de la Universitat de Girona,
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Participació de la Comunitat Universitària, Seguretat i Salut Laboral, Qualitat Universitària i Arrelament al territori.

Política iberoamericana
Ara que ja disposem d’una quinzena de convenis de doble titulació de grau

Donat el caràcter transversal d’aquests eixos, algunes de les actuacions

i màster en funcionament i que el nombre d’estudiants llatinoamericans a

previstes de forma molt específica per a Docència, Recerca, Compromís

màsters de la UdG s’ha duplicat, ens cal seguir insistint en la Política de

Social, PDI, PAS, Estudiants, etc. les trobareu en els apartats d’aquest

dobles titulacions per tal de captar més estudiants llatinoamericans.

Programa de Govern que tracten sobre aquestes funcions o aquests col·lectius
de la universitat.

1. Cal dissenyar un Pla integral de suport als graus i màsters amb dobles
titulacions. Aquest pla hauria d’incloure: a) un finançament específic per a la
promoció de les dobles titulacions, un pla de comunicació que difongui els avan-

Internacionalització

tatges de les dobles titulacions i que presenti la UdG com la universitat catalana

La Internacionalització, en general, requereix de molta estabilitat, atès que

amb més dobles titulacions internacionals, i b) un finançament específic per faci-

normalment dóna fruits a mig i llarg termini. Per això, cal donar continuïtat

litar la mobilitat d’estudiants i de professorat en els dos sentits.

a la política iniciada durant aquest darrer mandat, aprofundint en les línies
iniciades i, al mateix temps, obrint-ne de noves.

2. Cal dissenyar un Pla d’acollida d’estudiants llatinoamericans. És un aspecte que ens reclamen constantment les universitats i institucions sòcies.

A continuació us proposem un conjunt d’Actuacions en els àmbits de; a) la po-

Òbviament per poder oferir aquest servei amb qualitat des de l’ORE ens

lítica iberoamericana, b) la política de desplegament del cercle mediterrani,

cal revisar i incrementar la dotació de personal d’aquesta oficina.

c) la política transfronterera, d) política d’expansió a grans països d’economia emergent, e) la política lingüística en graus i màsters, i f) la política de
mobilitat internacional.

3. Cal avaluar el rendiment de les representants contractades per a Perú,
Colòmbia, Equador i Mèxic. Si els resultats són positius, caldria estendre
la política a d’altres països, en concret, seria interessant de disposar d’un

Volem que la internacionalització de la UdG sigui un dels eixos transversals

representant per a Argentina i Xile i d’un altre per al Brasil. D’altra banda,

claus per aquest proper quadrienni (2018-2021).

arran de la tasca feta en els països del subcontinent, s’avaluarà establir
relacions amb el sistema universitari de la República Dominicana degut

Per reforçar i coordinar les polítiques d’internacionalització de la nostra

a l’interès que les seves autoritats han mostrat en la formació de mestres

universitat aquesta candidatura proposa dos vicerectors, el vicerector de

i

relacions internacionals i el vicerector de relacions iberoamericanes, i un

amb l’Oficina del Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament

delegat del rector de mobilitat internacional.

(PNUD) a Amèrica Llatina en els temes de sostenibilitat. Finalment, cal

gestors públics. En la mateixa direcció també s’endegaran relacions
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exposar que la Política Iberoamericana de la UdG realitzarà activitats

Aturada per part del ministeri francès des del 2013, sembla possible reactivar

coordinades, des d’una vocació de transversalitat, amb el Vicerectorat de

de nou la iniciativa degut a la reforma departamental a França que reordena

Compromís Social, per tal de fer programes enriquidors per a la comuni-

l’espai transfronterer. La UdG ha negociat la incorporació de les universitats

tat universitària de la UdG i les seves contraparts.

de Lleida, Vic i Andorra com a nous membres.

Política de Desplegament del Cercle Mediterrani
Amb la creació de l’Agrupació d’Universitats del Mediterrani s’ha aconseguit
una finalitat, la inclusió del sud del Mediterrani i l’inici d’una relació estreta
de col·laboració entre la part europea i nord-africana del Mediterrani. Per
seguir desplegant el Cercle Mediterrani proposem tres actuacions addicionals:
1. Incorporar una universitat francesa, una altra universitat italiana i una
tercera universitat nord-africana (La Universitat de la Manouba de Tunis
podria ser un bona candidata).
2. Aprofitar l’Agrupació com a base d’una expansió del Cercle a l’est del

1. L’única via per reactivar la creació de l’AECT amb totes les universitats
noves és reiniciar tot el procés des del principi, és a dir, l’aprovació per
part dels ministeris dels tres països, Espanya, França i Andorra). La creació de l’AECT és un excel·lent accés als fons europeus.
2. Ens cal fomentar la participació en els projectes del programa Poctefa
(Programa europeu de cooperació territorial creat per fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer entre Espanya, França i
Andorra).

Política d’expansió a grans països d’economia emergent

Mediterrani (com, per exemple, Grècia, Malta, Xipre, Egipte i Jordània).

La UdG, institucionalment, ha d’expandir les relacions internacionals a al-

L’experiència i la col·laboració dels socis nord-africans poden ser molt úti-

tres grans països emergents econòmicament; entre d’altres, proposem Xina,

ls en l’assoliment d’aquest objectiu.

Rússia i Índia.

3. Els quatre àmbits – aigua, turisme, patrimoni i migració - han estat molt

1. Recentment hem signat un conveni amb UNIM, associació catalana amb

encertats per a la cooperació interuniversitària en el Cercle Mediterrani.

seu a Barcelona i oficina a Chengdu, a través de la qual volem organitzar

Proposem la incorporació de l’àmbit de les ciències de la salut.

actuacions a la Xina. L’avantatge d’aquest conveni és tenir un interlocutor
català, fiable, a la Xina. El primer fruit d’aquesta cooperació és un curs

Política transfronterera

d’estiu de llengua i cultura espanyoles per a estudiants xinesos que ja fa-

L’acció principal en l’àmbit de la política transfronterera ha estat l’intent

rem a partir de l’any 2018. Proposem aprofundir, de la mà d’UNIM, la

continuat de crear l’Associació Europea de Cooperació Territorial (AECT).

cooperació a la Xina.
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2. Pel que fa a Rússia, cal assenyalar que l’any 2015, vàrem fer un viatge a S.

L’objectiu principal que ens proposem en el graus és assolir tot un semestre per estudi

Petersburg i vàrem signar convenis amb 4 institucions: S. Petersburg State

impartit en una tercera llengua, a fi i efecte d’afavorir l’ intercanvi i mobilitat d’estu-

University, S. Petersburg Polytechnic University, Saint-Petersburg State Univer-

diants amb altres universitats.

sity of Economics i el Saint Petersburg State Roerich Museum. Sant Petersburg
és la ciutat russa més orientada a Europa. Els àmbits de col·laboració són
i seran turisme, llengua i cultura espanyoles, ciències econòmiques i
història de l’art.

1. Impulsarem un Programa d’ajuts per contribuir a cobrir els 100 € de
diferència entre l’ajut AGAUR i la matrícula als cursos del SLM. Els ajuts
AGAUR pel Programa Parla 3 cobreixen gran part del cost dels cursos de
formació (350 €) respecte del cost (450€) que ofereix el Servei de Llengües

3. Degut a la seva orientació tradicional al món anglosaxó, l’Índia és una

Modernes de la UdG.

àrea més complexa per mantenir-hi relacions universitàries estables. Tot
i així, la UdG participa molt activament en una plataforma del CIC de reclutament d’estudiants i estem en contacte amb la Universitat de Calcuta
per rebre estudiants de doctorat. En el cas de l’Índia, és més recomanable
cercar una experiència pilot amb una o dues universitats.

Política lingüística en graus i màsters

2. Proposem que les assignatures que s’imparteixin en una tercera llengua,
previstes en la programació d’un curs acadèmic d’un grau o d’un màster,
segueixin programant-se encara que no arribin al nombre mínim d’estudiants exigit.
3. Promoure i institucionalitzar semestres sencers amb 30 ECTS en anglès
que puguin ser cursats simultàniament per estudiants d’intercanvi que vi-

L’ús d’una tercera llengua en graus i màsters és notablement diferent. Si bé

sitin la UdG. Proposem un Contracte-Programa en cada centre docent que,

en la major part de màsters, l’anglès, ocupa un lloc rellevant com a llengua

atenent a les particularitats de cadascun dels seus graus, ens permeti assolir

vehicular, en graus encara ens queda molt camí per recórrer. El programa

aquest objectiu. Ens caldrà definir la capacitat de cada grau per acollir es-

de política lingüística d’implantació d’una assignatura en anglès per grau,

tudiants d’intercanvi, racionalitzar els processos d’acceptació de candidats

implantat en aquest mandat, ha portat a un resultat positiu i quantificable:

d’altres universitats que vulguin passar un semestre a la UdG com estudiants

avui un 5,8% de la docència de grau s’imparteix en anglès, amb un efecte

d’intercanvi, i valorar les necessitats dels actors implicats (estudiants, coordi-

positiu per a la internacionalització en les dues direccions. Cal esmentar tam-

nadors de programes, gestors d’intercanvis als centres, etc.).

bé que la UdG és la primera universitat catalana que té el B2 incorporat en
totes les memòries de grau. El coneixement d’una tercera llengua qualifica els
estudiants de la UdG en programes de mobilitat i augmenta l’oferta per als
estudiants outgoing.

Política de mobilitat internacional
La política de mobilitat internacional que proposem inclou els tres col·lectius
de la nostra universitat, PDI, PAS i Estudiants i serà impulsada molt específicament pel Delegat del Rector de Mobilitat Internacional.
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a) Mobilitat internacional per Estudiants

3. Confeccionar un dossier amb l’activitat d’intercanvis d’estudiants en els
dos sentits amb els diferents partners amb qui es té conveni d’intercan-

Cal subratllar l’evolució molt positiva de les dades de mobilitat a la nostre universitat. Durant el curs 2010/11, en el programa Erasmus hi havia 158 estudiants

vi (permetrà valorar partners inactius, els equilibris o desequilibris amb
cada partner, i identificar els partners més estratègics).

outgoing i 154 incoming, i en el curs 2015/16 hi va haver 208 estudiants outgoing
i 321 estudiants incoming. Les dues xifres han augmentat significativament (un

b) Mobilitat internacional per a Investigadors Predoctorals (en formació)

25% outgoing i un 50% incoming aproximadament). Aquestes dades permeten
concloure que la UdG ha guanyat molt en atracció d’estudiants estrangers,
però s’ha d’incentivar encara més la participació dels nostres estudiants en la
mobilitat. A dia d’avui, entre el Programa Erasmus + i el Programa Prometeu,
261 estudiants de la UdG faran una estada a l’estranger (outgoing) durant el
curs 2017-2018. Anem en la bona direcció, però si volem créixer i equilibrar en
la ràtio estudiants incoming/outgoing ens calen actuacions específiques d’estímul de la mobilitat d’estudiants en les dues direccions.
1. Promoure i facilitar el programa KA-107 Erasmus+ per obtenir beques per a
l’intercanvi d’estudiants amb països no-europeus (amb partners estratègics),

1. Creació d’un Programa UdG de mobilitat internacional per a tots els Investigadors Predoctorals UdG. Ens cal fomentar i fer créixer el nombre de
doctorats internacionals (amb estada de tres mesos a l’estranger). Utilitzar,
també, el programa KA-107 Erasmus+ per obtenir beques per a l’intercanvi d’estudiants de doctorat amb països no-europeus (només amb partners
considerats estratègics pels recercadors).
2. Creació d’un Programa UdG de contracte laboral com a Investigador Postdoctoral per a tots aquells investigadors predoctorals de la UdG que, havent
finalitzat la seva tesi doctoral i el seu contracte, vulguin fer una estada en
una altra universitat. Es tractaria de contractes amb una durada màxima de

2. Introduir un Programa de cofinançament de la mobilitat per als estudiants

dos anys, equivalents als programes Beatriu de Pinós o Juan de la Cierva.

UdG per garantir una relació raonable entre els fons percebuts i el cost de
la vida al país de destinació. Aquesta mesura garantiria la igualtat d’oportunitats de tots els estudiants per a la mobilitat internacional. Els ajuts rebuts
pels estudiants per dur a terme la mobilitat, per exemple, en el Programa
Erasmus, volten els 300 € mensuals. Les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció son molt més elevades, fet que obliga a molts estudiants
a no poder dur a terme la mobilitat internacional desitjada. Un programa

c) Mobilitat internacional del PAS
1. Identificar les necessitats de competències d’internacionalització que cada
centre docent hauria de tenir per atendre els estudiants internacionals.
Formalitzar i reconèixer aquestes competències als llocs de treball corresponents. Establir un programa per assegurar un servei de qualitat a cada
centre per a l’estudiant i professorat internacional (formació dirigida?).

d’aquest tipus garantiria la igualtat d’oportunitats i incrementaria notablement el nombre d’estudiants outgoing.

2. Establir un programa d’intercanvis per períodes de temps definit coberts amb fons Erasmus+, propis, d’altres programes, o una combinació.
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Utilitzar també el programa KA-107 Erasmus+ per obtenir beques per

diants, les direccions i deganats de Centres docents, el vicerector de Relacions

l’intercanvi de personal d’administració i serveis amb països no-europeus

Institucionals i Comunicació i el personal d’administració i serveis relacionat

(amb partners que es considerin estratègics per part de l’administració).

amb la comunicació i promoció de la universitat; aquesta comissió hauria de
fer una proposta de continguts i viabilitat econòmica que hauria de ser apro-

d) Mobilitat internacional del PDI
1. Creació d’un Programa de captació, per a estades temporals, de professors de
prestigi reconegut (emèrits, retirats o postdoc) que col·laborin amb grups de
recerca, estudiants de doctorat i màsters per elevar la qualitat de la docència i
impulsar els resultats de la recerca en forma de publicacions. Aquest Programa
es podria completar amb un Subprograma d’invitació de professors internacionals de prestigi per participar com a docents de màsters a la UdG o per
codirigir tesis doctorals.
2. Creació d’un Programa de foment a la mobilitat de professorat de la UdG a
universitats de prestigi o a partners estratègics en funció de l’etapa de carrera
professional. Aquest Programa ha d’anar acompanyat del reconeixement de la
participació de professorat de la UdG en cursos de màster i visites a universitats internacionals.

Comunicació, promoció i acció
preuniversitària
Aquest apartat de la Política de Governança serà coordinada pel Vicerector de
Relacions Institucionals i Comunicació, i pel Delegat del Rector d’Acció Preuniversitària.
1. Apostarem decididament per una Botiga UdG on line. Per a aquesta iniciativa
volem crear una comissió en la qual hi siguin representats el Consell d’Estu-

vada pel Consell de Govern.
2. Ens proposem Millorar la comunicació dins de la comunitat universitària.
Aquest ha estat sempre un repte en el qual s’ha treballat molt però que, avui
per avui, encara té molt marge de millora. Proposem crear una Comissió amb
representants dels estudiants, PAS i PDI que ens facin arribar els dèficits que
hi detecten i que, conjuntament amb el Vicerector de Relacions Institucionals
i Comunicació, i el personal d’administració i serveis encarregat de la comunicació i la promoció de la UdG, facin una proposta global que doni resposta
efectiva als dèficits interns que pateix la comunicació a la nostra universitat.
3. Ens proposem, també, Elaborar una estratègia de comunicació i promoció
de la UdG adreçada al ‘mercat internacional’. Aquesta estratègia ha d’incloure
múltiples accions coordinades, sobretot, dirigides a la captació d’estudiants per
a màsters impartits per la UdG. Només a tall d’exemple, la UdG ha estat present
cada any en les fires internacionals on participa el sistema universitari català,
organitzades pel CIC i l’ACUP amb un estand comú, “Study in Catalonia”. Les
3 grans fires són: APAIE (Asia Pacific Association for International Education”),
NAFSA (Association of International Education) i EAIE (European Association
for International Education). A banda de mantenir la presència de la UdG en
aquestes Fires, és estratègic que la UdG sigui present també en les fires de “recruitment”, de promoció de màster i doctorat en països estratègics.
4. Adquisició d’un vehicle oficial propi de la UdG a disposició del personal
d’administració i serveis i dels col·lectius que participen en tasques de
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comunicació, promoció i d’acció preuniversitària. Fins el dia d’avui, tot

grama no disminuirà de crèdits docents assignats encara que es produeixi

aquest personal ha d’utilitzar el vehicle particular i aquest és un fet que

una davallada addicional d’estudiants d’entrada. Per exemple, en el cas de

s’ha de revertir immediatament. El vehicle utilitzat ha de ser un vehicle

l’Escola Politècnica Superior ja s’ha posat en marxa una Comissió Mixta

oficial, convenientment retolat com a UdG i amb capacitat per transportar

“Rectorat-Direcció EPS” que ja ha avançat en el diagnòstic i actuacions que

fins a 6-8 persones i l’equipament bàsic que s’ha de traslladar en les visites,

es poden dur a terme. L’Escola Politècnica Superior, des de fa uns 6 anys

per exemple, als centres educatius preuniversitaris.

ha experimentat en alguns graus una davallada molt significativa de la demanda, fet que ha produït que aquest centre docent hagi passat dels 2.600

5. Proposem mantenir el Programa d’Ajuts per a l’Impuls d’Activitats en els
àmbits de Compromís Social, Divulgació de la Recerca i Promoció de la
UdG. No podem oblidar que els mateixos estatuts de la UdG afirmen que
“el pressupost de la Universitat de Girona assignarà recursos per a les activitats
d’extensió universitària, sens perjudici de les aportacions d’altres institucions o
persones públiques o privades.”
6. Haurem d’Implicar l’Associació Senior “Seguim fent UdG” o i l’Associació “UdGAlumni en les tasques de promoció de la UdG. Els col·lectius de
PDI i PAS jubilat, i d’exestudiants de la UdG (més de 80.000 a dia d’avui)
són dos grans potencials per a la promoció de la UdG.

estudiants els anys 2011 i 2012 als 1.800 estudiants actuals (2017). Aquest
Equip de Govern té molt clara l’aposta que la UdG ha de fer per restablir la
demanda dels graus d’aquest centre i per això ha creat la figura del Delegat
del Rector d’Acció Preuniversitària que recau en un professor de l’Escola
Politècnica Superior, el Dr. Jordi Freixenet, que coneix molt bé la realitat
d’aquest centre i que du el bagatge de coneixement de la gestió perquè fins a
aquest moment ha estat el Vicerector de Recerca i Transferència de la UdG.
L’aposta perquè el Delegat del Rector per Acció Preuniversitària recaigui
amb un professor de l’Escola Politècnica amb demostrada experiència amb
gestió universitària, no és casual; és la resposta i aposta decidida d’aquest
equip per afrontar decididament el repte d’incrementar les vocacions dels

7. Una de les actuacions més importants dins de l’Acció Preuniversitària és

estudiants preuniversitaris als estudis de grau de l’EPS amb una demanda

la de Despertar vocacions en aquells estudiants preuniversitaris en graus

insuficient. En aquesta Comissió Mixta Rectorat-EPS s’han posat sobre la

que ofereix la nostra universitat i que tenen des de fa uns anys baixa de-

taula diverses actuacions a considerar com, per exemple: a) que la tecnolo-

manda. El Consell de Direcció de la UdG, juntament amb la Direcció o De-

gia en els centres educatius preuniversitaris sigui impartida per enginyers;

ganat dels centres docents que ofereixen estudis que en els darrers 3 anys

b) que la ponderació de les tecnologies a les PAAU sigui més elevada; c) que

han mantingut una davallada significativa de la demanda, es constituiran

es creï un delegat del rector d’acció preuniversitària amb especial atenció

en Comissió Mixta a fi i efecte d’analitzar-ne les causes i proposar un Con-

als estudis de l’EPS; d) que s’estudiï la figura d’un “visitador” que tracti re-

tracte Programa d’Actuacions per dur a terme, a fi i efecte, d’incrementar

gularment amb el professorat de batxillerat; e) que s’executi la realització

la demanda i la matrícula dels graus afectats. El primer acord que caldria

d’un vídeo que mostri les activitats i sortides professionals dels enginyers,

dur a terme és que el centre docent que subscrigui aquest Contracte-Pro-

f) ampliar les presentacions de promoció dels graus de l’EPS als centres de
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Cicle Formatiu de Grau Superior, etc. A més d’aquestes actuacions, també

seves relacions internacionals; 5) integral, que persegueix la millora constant en la

s’han acordat un conjunt d’actuacions addicionals dirigides a la captació

docència, la recerca i la gestió, que aposta per una oferta acadèmica integral (graus,

d’estudiants de fora de les comarques gironines i fonamentades en intro-

màsters, doctorats i formació continuada), que vetlla per dotar-se dels recursos ne-

duir valors addicionals als graus impartits per l’EPS: a) OpenUdG, semipre-

cessaris per assegurar una recerca de qualitat en els diversos àmbits de coneixement,

sencialitat dels estudis que afavoreixen compaginar estudi/treball ( ja s’està

i que es gestiona d’una forma eficaç, transparent i amb participació de tota la comu-

desenvolupant una experiència en tres graus de la UdG, un de la EPS); b)

nitat universitària; 6) compromesa amb les polítiques sostenibles i medio-ambientals,

graus en format vertaderament “dual”; c) beques de manutenció, estada i

i amb els sectors socials més desfavorits; i 7) plural i amb dimensió humana, que vol

viatge a altres universitats europees (un semestre) per obtenir una doble

assolir els reptes que la societat li encomana sumant el millor de cadascú, involucrant

titulació. Són propostes, totes elles, de valor afegit que farien que un estu-

la comunitat universitària en el projecte comú, que treu profit de la diversitat, que

diant, enlloc d’escollir la UAB o la UPC, esculli la UdG (EPS).

s’enriqueix amb les apostes multidisciplinàries i cooperatives, i que creu que les diferències esdevenen un valor afegit a l’ interès col·lectiu”.

Lideratge de la universitat de girona

Han passat quatre anys des de llavors i aquests valors son més vius i més

El lideratge de la UdG, s’ha de produir bàsicament en dos àmbits: de model i

necessaris.

econòmic.

Àmbit de Model

1. Ara, més que mai, la universitat ha de defensar les seves funcions socials i els valors de la democràcia, la pau, i la llibertat d’expressió, amb
respecte a la diferència.

Tots som molt conscients dels moments històrics sòcio-polítics que vivim els darrers mesos. Ho dèiem al Programa de Govern del mandat anterior: “Hem de

2. Com hem defensat en tantes i tantes ocasions, la funció fonamental de

definir la UdG com a universitat: 1) pública i progressista, és a dir, amb vocació

la universitat és la de formar bons professionals en els diferents àmbits

de servei públic, impulsora del progrés humà i social, científic i tecnològic, ins-

del coneixement (humanístic, social, científic i tècnic), però la univer-

pirada en el principis d’ igualtat d’oportunitats i defensora dels drets humans,

sitat, com a centre d’educació superior, també té el deure de formar

de la igualtat entre persones d’ambdós sexes i dels valors de la convivència i la

persones, ciutadans, lliures, crítics i compromesos socialment.

solidaritat; 2) independent, amb autonomia política i llibertat ideològica plena;
3) catalana, defensora de la llengua i cultura catalanes, arrelada al territori,

Àmbit Econòmic

involucrada amb la societat, propera als ciutadans i a les institucions, empre-

Com s’exposa en aquest Programa de Govern (en l’Apartat de Política

ses, associacions i moviments socials del país; 4) oberta i universal, plenament

Econòmica, d’Infraestructures i Sostenibilitat) aquesta candidatura es

integrada en els sistemes educatiu i de recerca europeus i decidida a enfortir les

proposa dos objectius clars:
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1. La Universitat de Girona, ha de liderar de nou, amb la complicitat

al col·lectiu del PAS. Volem que les lliçons inaugurals siguin impartides,

d’altres universitats, l’estratègia que ens ha de dur a a) millorar el

amb paritat de gènere al llarg dels quatre anys de mandat, per professio-

finançament (mitjana dels països de l’OCDE , 1.22%) i b) reduir el preu

nals de la nostra universitat (PDI i PAS) que per la seva expertesa aportin

de les matrícules (mitjana dels països de l’OCDE , 14%). Adoptar una

un valor afegit a l’estat del coneixement en un àmbit determinat. Les in-

posició comuna entre totes les universitats catalanes i una estratègia

auguracions de curs seran reservades, com així han estat aquests darrers

molt ben articulada per assolir ambdues finalitats és clau, com també

anys, a les quatre funcions de la universitat: docència, recerca, transferèn-

ho serà el lideratge de la UdG en aquesta estratègia.

cia de coneixement i compromís social.

2. Les universitats catalanes requereixen de mesures urgents de flexi-

2. En el Programa de Govern del mandat 2014-2017 ja vàrem apostar per

bilització del capítol 1 a fi de garantir la qualitat dels serveis que pres-

donar més rellevància al Claustre, que és l’òrgan col·legiat estatutari

ta, la carrera professional dels seus treballadors i el relleu generacio-

d’àmbit general més representatiu de la nostra universitat. Ens propo-

nal. Per tant, exigirem, en primer lloc, que es retorni a l’autonomia

sem mantenir aquesta participació del Claustre en la vida universitària,

universitària i que les universitats, dins del marc pressupostari que els

tal i com hem fet en el mandat anterior.

pertoqui i de l’equilibri pressupostari, puguin dur a terme la incorporació de més personal a temps complet i puguin desplegar una carrera
professional de promocions; és a dir, que deixin de ser restriccions
d’aprovació pressupostària el nombre d’efectius i la massa salarial.

3. Proposem crear un Espai Debat UdG sobre Política Universitària, obert a
tot el PDI, PAS i Estudiants. Es tractaria d’un espai obert a tothom, per debatre i recollir el pols de la comunitat universitària sobre diversos aspectes
de la nostra universitat i de la nostra relació amb l’entorn. Aspectes com la

Participació de la comunitat
universitària
Proposem sis actuacions específiques per incrementar la participació de la
nostra comunitat universitària.
1. Ens comprometem a seguir mantenint el format de les inauguracions del
curs acadèmic de la UdG amb la participació, en forma de parlaments,
d’un representant de cadascun dels col·lectiu de la UdG, PDI, PAS i Estudiants, i a obrir, com hem fet aquest curs 2017-2018, les lliçons inaugurals

reforma de l’estructura acadèmica del 4+1 al 3+2, com el paper que ha de
tenir la nostra universitat davant la greu situació sòcio-política que vivim,
com afrontar l’envelliment de les plantilles del PDI i el PAS i els perills que
representa posar en crisi el relleu generacional en ambdós col·lectius, etc.,
han de ser debatuts d’una forma oberta a tothom i lliure.
4. Proposem completar l’impuls institucional específic que requereixen
les associacions promogudes per la UdG. En el mandat (2014-2017) s’han
impulsat tres modalitats d’associacions que cerquen trobar un “corpus”
que faciliti la participació i el sentiment de pertinença i d’identitat amb la
UdG: a) Associació Seguim Fent UdG: Associació integrada per PDI i PAS
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jubilat; b) UdG Alumni: Associació d’exestudiants de la UdG; i c) Associa-

Superada aquesta avaluació, es nomena un grup de treball (amb capacitat

ció PAS UdG (en fase de creació): Associació de PAS funcionari i laboral.

tècnica) que redacta el projecte executiu, que ha de passar per un darrer
filtre d’aprovació.

5. Seguirem programant els Debats Universitaris. La Universitat de Girona,
conscient de la seva responsabilitat a l’hora d’oferir informació científica
als seus conciutadans en tots aquells aspectes que més poden preocupar

Seguretat i salut laboral

la nostra societat, al llarg d’aquests quatre anys ha organitzat tres Cicles

La Seguretat i la Salut laboral ens proposem que sigui al llarg del proper

de Debats Universitaris intitulats: 1) “Identitat dels pobles i dret a decidir”,

quadrienni 2018-2021 un dels eixos transversals més rellevants de l’acció de

celebrat l’any 2014 i organitzat pels professors Joan Vergés i Oriol Ponsatí;

govern de la UdG. Per aquest motiu, aquesta candidatura incorpora una De-

2) “Crisi econòmica i globalització”, celebrat el novembre de 2015 i organitzat

legada del Rector de Seguretat i Salut Laboral que haurà d’impulsar i coor-

pels professors Rosa Ros, Anna Garriga i Pere Soler; i 3) “Europa: entre els

dinar tot el conjunt d’actuacions específiques i tranversals en aquest àmbit.

ponts i les fronteres”, celebrat el març de 2017 i organitzat pels professors
Quim Brugué, Marco Aparició i l’estudiant Mustafà Shaimi. Aquests de-

1. Impulsar el Programa per a l’Estudi i Execució d’un Pla per la Millora

bats han experimentat una gran afluència de públic tant universitari com

Ergonòmica dels llocs de treball del PAS. Aquest any 2017, s’han desti-

de la resta de la ciutadania, i han estat retransmesos per streaming, fent-los

nat 300.000 € dels romanents procedents de la Liquidació del Pressupost

arribar així a milers de persones. Ens comprometem a seguir amb aquest

2016 per al desenvolupament d’aquest Programa.

projecte que apropa el coneixement de la universitat als temes que preocupen a la ciutadania.

2. Elaboració d’un diagnòstic en matèria de salut que permeti elaborar un
Pla de Salut a diversos anys i en base a la situació real dels diversos col·lec-

6. Finalment, us proposem Implementar una Plataforma d’Innovació

tius de la UdG. Aquest pla haurà de preveure les accions de promoció i

Oberta de la UdG perquè el PDI, el PAS i els estudiants puguin presentar

prevenció de la salut, una oferta estable de formació en matèria de salut, la

propostes de projectes de millora del funcionament, impacte o projecció

incorporació de la salut en el currículum de les diferents titulacions des de

de la UdG. Aquest tipus de funcionalitat es basa en promoure la partici-

perspectives diverses i en proporcions adequades a cada titulació.

pació de tota la comunitat, oferint-li una via permanent de proposta. És
realment “passar de la protesta a la proposta” i es basa en presentar un
“projecte” amb una proposta d’accions concretes, legals i pressupostàriament viables. Un veritable projecte ben elaborat i executiu. S’estableix
un mecanisme de selecció dels projectes viables, basat en una comissió
transversal amb capacitat tècnica per avaluar-ne la necessitat i factibilitat.

3. Ens comprometem a elaborar i desplegar un Pla Estratègic de Seguretat
i Salut Laboral de la UdG que inclourà, un Estat de la Qüestió, Propostes a
Realitzar, Prioritzacions i Calendari quadriennal d’execució, i Pressupost
total i pluriennal. Es preveurà en el pressupost anual de la UdG la partida
o partides pressupostàries necessàries per abordar les actuacions previstes
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durant els propers quatre anys de mandat. Tres agents coordinats i im-

estudis, ha estat laboriosa i complexa. Passats sis anys de la implantació dels

plicats de forma directa en aquest àmbit hauran de fer la proposta del pla

graus i de quatre anys en el cas dels màsters, els estudis de Grau i de Màster

estratègic: L’Oficina i Comitè de Seguretat i Salut Laboral, la Delegada del

s’han de sotmetre a un procés d’avaluació ex post, l’Acreditació, en el qual les

rector de Seguretat i Salut Laboral, i el Vicerector de Compromís Social

universitats han de demostrar que s’han satisfet tots i cadascun dels compro-

(aquest darrer com a responsable, també, de les polítiques de promoció de

misos adquirits en la verificació dels títols i que s’han assolit resultats satis-

la salut).

factoris que acrediten la qualitat de les titulacions implantades. L’Acreditació
dels estudis de grau i màster de la UdG va començar el curs 2013-14 i avui

4. Pla d’atenció per a membres de la comunitat universitària amb situacions
d’estrès i problemes de salut psicològica o d’addiccions.

Gestió de la qualitat
La Gestió de la Qualitat també ens proposem que sigui al llarg del proper
quadrienni 2018-2021 un dels eixos transversals més rellevants de l’acció
de govern de la UdG. Per aquest motiu, aquesta candidatura incorpora una
Delegada del Rector de Qualitat Universitària que haurà d’impulsar i coordinar tot el conjunt d’actuacions específiques i tranversals en aquest àmbit.

ja s’han acreditat la major part dels estudis. Els que no ho han fet encara és
perquè s’han implantat més recentment i estan a l’espera que s’acompleixin
els terminis per procedir a la seva acreditació. Aquest procés d’acreditació
és més complex i molt més compromès que el de verificació. Com a resultat
del mateix, els centres docents han elaborat Plans de Millora en els quals han
planificat totes les accions necessàries per treballar/avançar en els aspectes
desfavorables o millorables detectats durant l’acreditació. Entre la verificació
i l’acreditació dels estudis, els centres docents han de fer el Seguiment de tots
els estudis que tenen adscrits. Des del curs 2016-17, els centres docents han
d’analitzar la situació de les titulacions del centre i el desenvolupament del

En una reunió molt recent mantinguda amb els responsables de qualitat dels

pla de millora i redactar un informe de Seguiment anual basat en els mateixos

centres docents és va evidenciar la intensitat i gruix de feina relacionada amb

epígrafs que l’acreditació. És de justícia reconèixer que fins avui els centres han

el nou plantejament de seguiment i avaluació de la qualitat de titulacions i

assumit aquestes tasques, que són de gran transcendència, gràcies a un esforç

centres. Els centres docents han esdevingut els veritables responsables dels

molt considerable, amb el recolzament del Gabinet de Planificació i Avaluació,

processos relacionats amb la qualitat a l’entorn de l’anomenat Marc VSMA

però sense la dotació de recursos específics que ajudin els centres docents a des-

(Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació). Des del curs 2008-2009,

plegar amb garanties els processos de qualitat. Els processos d’acreditació dels

tots els estudis oficials de Grau i de Màster han estat avaluats per ANECA

estudis són cíclics i s’han de renovar passats sis o quatre anys des de la darrera

o, posteriorment, AQU Catalunya abans de la seva implantació, fet que va

acreditació. Això vol dir que el curs 2017-18 ja reiniciem novament l’acreditació

comportar la revisió en profunditat de tots els plans d’estudi per ajustar-los

dels primers estudis que es van acreditar. Els centres han de fer el seguiment

a les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior. El procés de Veri-

anual de tots els seus estudis de Grau i de Màster, com a conseqüència del quals

ficació, al qual correspon aquesta avaluació ex ante de les propostes de nous

han de redactar un Informe de Seguiment del Centre anual (ISC). Igualment, els
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centres han de desplegar els Plans de Millora derivats dels informes d’avaluació

amb això, puguin avançar de manera definitiva cap el que en el futur haurà de

interna i externa en el marc de l’acreditació i el seguiment dels estudis.

ser l’autoacreditació dels estudis, vigent en els països més avançats d’Europa.

Als esmentats, s’hi afegeix ara un nou repte que ha de completar el cicle de qua-

1. A mig termini, ens proposem crear una Agència/Servei propi de la Qualitat

litat establert per les directrius europees i normativitzat en la legislació estatal.

de la UdG, homologada per l’AQU que, a semblança de l’experiència pilot

Els Reials decrets 1393/2007 i 99/2011 per a la implantació de noves titulacions

duta a terme per la URV, faciliti a tots els centres docents els processos d’avaluació,

de grau, màster i doctorat ja exigien que els centres docents comptessin amb un

seguiment, acreditació, verificació, etc. de graus, màsters i doctorats.

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) implantat (el disseny del qual
s’avaluava en la fase de verificació). Més recentment, el Reial Decret 420/2015 de
creació, reconeixement, autorització i acreditació d’institucions d’educació superior i de
centres universitaris estableix que les universitats han de sol·licitar l’acreditació
institucional dels seus centres a ANECA o, si s’escau, a l’òrgan d’avaluació externa de la comunitat autònoma, AQU Catalunya en el nostre cas. Aquest decret no
fixa data límit per a l’acreditació institucional, però estableix que per obtenir la
nova acreditació institucional els centres hauran d’haver renovat l’acreditació
del 50% dels seus títols i tenir certificada la implantació del seu SGIQ. Aquest
darrer, el de la certificació del SGIQ, és un repte majúscul per als centres docents,
i l’han de fer per evidenciar que tenen assegurat el funcionament adequat de,
com a mínim, els processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació
de títols (VSMA), que asseguren la seva millora continua. Tanmateix, la certificació dels SGIQ va molt més enllà, en la mesura que es tracta de demostrar, per una
banda, que els centres tenen una política de qualitat ben definida i implantada
i que aquesta reposa en un veritable sistema de gestió de la qualitat; i per l’altra, que aquest és un sistema madur i estable, amb tots els processos relacionats
amb la qualitat dels programes formatius implantats i revisats com a mínim un
cop. La concreció i implantació efectiva dels Sistemes de Garantia Interna de la
Qualitat dels centres és absolutament clau perquè aquests puguin gestionar amb
garanties les seves titulacions d’acord als estàndards de qualitat internacional i,

2. A curt termini, ens proposem Definir la Política de Qualitat de la UdG, que
ha d’emparar i donar cobertura a les polítiques estratègiques de qualitat dels
centres docents. S’haurà de reforçar els equips de deganat i de direcció dels
centres docents i les Comissions de Qualitat dels mateixos. Això passa per: 1)
Revisar a l’alça l’assignació de rebaixos docents als responsables de qualitat
dels centres i estendre el reconeixement a d’altres agents clau del SGIQ (com
a mínim als responsables de procediments); i 2) Dotar cada centre docent o
grups de centres docents d’un tècnic amb funcions específiques i exclusives
de suport a la qualitat. Caldrà, a més dotar-nos de les eines imprescindibles:
1) Adquisició d’un aplicatiu informàtic per a la implantació del Sistema de
Gestió de la Qualitat de la UdG que permeti als centres el desplegament dels
processos VSMA i la implantació del SGIQ; 2) Dotació d’un datawarehouse
que integri les bases de dades que alimenten els indicadors de qualitat de la
UdG i dels centres; 3) Reforçar el web de qualitat dels centres; i 4) Reforçar el
Gabinet de Planificació i Avaluació amb la dotació de places de tècnic superior que reforcin els processos del marc VSMA i del SGIQ.
3. Proposem Dissenyar una estratègia de millora de la posició de la UdG en els
rànkings internacionals.
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Arrelament al territori
L’arrelament de la Universitat de Girona ha estat sempre un dels seus distin-

ciació UdGAlumni. En els estatuts d’ambdues associacions, que reuneixen el
personal jubilat de la UdG i els exalumnes, respectivament, s’estableix com
a finalitat principal la de promoure l’ancoratge de la universitat i la societat.

tius de proximitat de la nostra universitat amb la ciutat de Girona i amb les comarques gironines. Per impulsar encara més l’arrelament de la UdG amb el

3. Finalment, el darrer instrument i molt potent d’arrelament de la UdG

territori, aquest equip de govern incorpora la figura del Vicerector de Relacions

al territori són els Campus Sectorials, sota la coordinació del Vicerector

Institucionals i Comunicació.

de Campus Sectorials i Empresa. Ha estat una iniciativa d’aquest darrer
mandat, una aposta estratègica per a la relació Universitat-Empresa i per a

Enfortir l’arrelament al territori requereix, com la Internacionalització, del
manteniment i potenciació d’actuacions que han donat bons resultats.
1. Us proposem seguir desenvolupant la Creació de Càtedres per i amb complicitat de tot el territori. Durant el mandat anterior se n’han creat sis de
noves, amb importants finançaments externs. S’ha dut a terme un procés de
regularització de la gestió econòmica de les càtedres, per tal d’assegurar el
cobrament de les aportacions dels patrons i, en el seu cas, actualitzar els convenis respectius. En definitiva, a finals de 2016 el conjunt de les 33 càtedres
actuals comporten un cofinançament extern de 604.000 euros, enfront dels
124.000 que hi aporta la UdG, amb aportacions tan significatives com la Càtedra de Ciències i Humanitats Doctor Bofill que té una aportació de 40.000
euros, la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme amb una aportació neta
de l’Ajuntament de Calonge de 50.000 euros o la Càtedra d’Arqueologia i
Patrimoni Arqueològic amb una aportació de l’Ajuntament de Roses d’uns
90.000 euros. Ja tenim una proposta de l’IRTA per fer una nova càtedra de
Gastronomia amb la UdG.
2. Un altre dels instruments que ens ajudaran a enfortir l’arrelament amb el territori ho són i ho seran la implicació de les associacions recentment creades
en aquest darrer mandat: L’Associació Sènior “Seguim fent UdG” i l’Asso-

l’arrelament de la UdG al seu territori amb projecció internacional. Entre
2014 i 2017, s’han creat 10 Campus Sectorials: Campus Aigua (2014), Campus
Turisme (2014), Campus Comunicació Cultural i Corporativa (2015), Campus
Alimentació i Gastronomia (2015), Campus Compòsits (2015), Campus Salut
(2016), Campus Patrimoni Cultural i Natural (2016), Campus Robòtica (2017),
Campus Innovació i Tecnologia industrial (2017) i Campus Educació i Compromís Social (2017). Els Campus apleguen un volum d’agents actius molt
significatiu: 104 membres dels Consells Assessors Sectorials, 204 empreses o
institucions externes inscrites, 126 grups de recerca i centres de recerca del
Grup UdG participants, 1.421 investigadors de la UdG i dels centres de recerca
del Grup UdG i 471 assessors col·laboradors.
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Propostes que són fets
2014-2017
Reducció d’estudiants per grup. Des del 2014-15 es programa el primer curs de
grau amb un màxim de 60 estudiants per grup de teoria i de 16 per grup de pràctiques
de laboratori (increment d’uns 300 crèdits; 260.000 €) (FC, EPS, FEP i FCEE).
Distribució de recursos docents. El Consell de Govern aprova (2015) un Nou
model de distribució de recursos docents per l’organització d’estudis de Grau i Màster.

Política
acadèmica i
de docència

Ajuts al Foment de la Innovació Docent. Amb romanents de 2016 es convoca
aquest Programa (1.612.346 € en 4 Subprogrames). 135 Projectes. 1: Accions
transversals (vehiculades per l’ICE) (100.000 €); 2: Projectes dels centres docents
(400.000 €); 3: Projectes d’equips de professorat (900.000 €); i 4: Open UdG (vehiculat per l’ICE) (212.346 €).
El curs 2014-15 es van implantar dos nous graus: Grau en Innovació i Seguretat
Alimentària (GINSA) (EPS) i Grau en Arts Escèniques (ERAM). A partir del curs
2015-16 dos nous graus més: Grau en Grau en Disseny i Desenvolupament de Vi-
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deojocs (EPS) i Grau interuniversitari en Fisioteràpia Internacional (EUSES-UdG

Increment del 21% d’estudiants de màster en els darrers tres cursos aca-

i ENT-UB).

dèmics (Curs 2014-2015: 623 estudiants. Curs 2016-2017: 753 estudiants. Un
increment de 130 estudiants (20,8%) i Increment del pressupost de funciona-

Des de 2014 s’ha dut a terme el procés d’acreditació dels estudis (Grau i Màster) de la UdG. El 2017 s’haurà completat l’acreditació per centres docents.
Tots els centres docents integrats i adscrits han superat l’acreditació dels estudis corresponents que ho han hagut de sol·licitar (dos estudis s’han reverificat abans de
passar acreditació: Publicitat i Relacions Públiques de la Facultat de Turisme i Comunicació Audiovisual i Multimèdia de l’ERAM). Tres estudis han
obtingut l’acreditació amb excel·lència: Màster en Advocacia; Màster en Biotecnologia Alimentària, Màster en Mecànica de Materials i estructures, i Grau
en Enginyeria Informàtica Derogació del requisit del nivell B2.1 (2015). La
Normativa de mobilitat es modifica la normativa de mobilitat d’estudiants

ment dels màsters (Pressupost funcionament: de 40.000€ anuals a 100.000€,
Increment 150%). Programació de Màsters interdisciplinars i interuniversitaris liderats i coordinats per la UdG en el marc de l’Agrupació Universitària
de la Mediterrània Occidental: Màster en Patrimoni Cultural i Natural (programat
per al curs 2017-2018) i Màster en Migració i Cohesió Social, en fase d’elaboració
de la proposta. Internacionalització dels màsters. Increment notable de Dobles
titulacions: 15 dobles titulacions amb països llatinoamericans i europeus. Duplicat en nombre d’estudiants internacionals (no Erasmus): curs 2013-2014,
16% i curs 2016-2017, 30%. Contractació de Professors visitants: 17 beques
anuals amb una dotació de 3.000€ cadascuna (Import anual total: 51.000€).

per adequar l’exigència de coneixement a la llengua de destí. S’implanta el
Programa d’incentivació de la docència en anglès (Programa de reconeixe-

104 Beques a estudiants de Màster a la UdG. Beques UdG-Universia per a

ment de la docència impartida en anglès en els estudis de Grau). Incorporació

estudiants del país: (60 beques anuals. Dotació: 3.000€/beca. Import total:

del nivell B2 a la memòria dels Graus (Proves de diagnosi. Programa Parla 3.

180.000€ anuals). Beques UdG-Universia per a estudiants internacionals (20 be-

Exàmens d’acreditació. Cursos de formació. Programa d’ incentivació de la docència

ques. Dotació: 3.000€/beca. Import total: 60.000€ anuals). Beques Senescyt

en anglès. Curs d’acreditació de docència en tercera llengua). Resultats: Assignatu-

(Equador) i Mescyt (República Dominicana) (15 beques anuals a màsters i 5 be-

res impartides íntegrament en anglès en graus i màsters (100 %): Curs 2014-15:

ques anuals a doctorat). Beques de Ajuntament de Calonge-Sant Antoni al Màsters

778,06 crèdits i Curs 2016-2017: 1.515,52 crèdits. Increment del 54%.

de Turisme Cultural i de Biotecnologia Alimentària (7 beques anuals). Beques
dels Ajuntaments de la Vall d’en Bas i Palafrugell: Màster en Patrimoni Cultural

Dos nous programes assignats a l’ICE: Foment de la innovació docent i millora
de la docència des d’una perspectiva transversal (99.000 €, 2017); i Foment de la
virtualització dels estudis i la semipresencialitat en el marc de l’OpenUdG (212.346
€, 2017). Objectius: virtualització dels estudis i foment de la semipresencialitat a la Universitat de Girona. Prova pilot de semipresencialització de tres

i Natural i Màster en Migració i Cohesió Social (2 beques anuals). Promoció
nacional i internacional dels màsters. Twitter institucional dels Màsters. S’està dissenyant el Web específic de cada Màster. S’han contractat dues representacions iberoamericanes, una per Mèxic i l’altre per Colòmbia, Perú i Equador,
per a la promoció dels màsters UdG.

estudis: Grau en Arquitectura tècnica i edificació; Grau en Llengua i literatura catalanes; i Grau en Comptabilitat i finances.

Pel que fa al Doctorat, cal destacar: la Millora pressupostària (Increment sig-
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nificatiu del pressupost de l’Escola de Doctorat que va passar de 163.062,64€

Curs

Curs

Acadèmic

Acadèmic

2013 - 2014

2016-2017

Estudiants en Graus

10.784

13.599

26,1%

Estudiants en Màsters

676

1.059

56,6%

87

121

39,0%

a 209.926,64€; 28,7%); la Flexibilitat en el pagament de les matrícules (Únic,
fraccionat o mensual); l’Increment de la retribució mensual dels investigadors en formació (a partir de 2016 es va millorar el salari en més d’un 20%,
1.325€/mes); i la millora el procés i criteris de selecció, tant a les ajudes de
la pròpia UdG (IFUdG), com a la convocatòria de la Generalitat (FI), donant
més pes als expedients acadèmics dels estudiants que s’incorporen a Grups
de Recerca de diferent mida i de tots els àmbits. Així mateix, s’han apro-

Tesis Doctorals

vat i convocat dues modalitats noves d’ajuts. Ajuts de matrícula als progra-

Llegides

Increment

mes de doctorat: Permeten cobrir les despeses de la Tutela Acadèmica de la
quarta matrícula. Curs 2014-15: 43 ajuts (16.390,33€); Curs 2014-15: 14 ajuts
(5.615,68€); i Curs 2015-16: 9 ajuts (3.5610,08€). Ajuts per a l’assistència a congressos internacionals de recerca per a estudiants de màster i de doctorat de
la UdG: la dotació pressupostària és de 100.000€, dels quals es destinen un
80% a estudiants de doctorat i un 20% a estudiants de màster.
Pel que fa a la FUdGIF, els marges d’activitats passen del curs 2013-14 al curs
2016-17 de 695.440 € a 1.005.453 € (representa un increment del 44,57 %); i les
donacions a la UdG passen del curs 2013-14 al curs 2016-17 de 0€ a 90.000€

Més UdG, més propostes
2018-2021

Per a graus i màsters

(les donacions totals a la UdG del període han estat de 270.000 €). S’ha

1. Proposem reforçar la Programació d’Assignatures d’Anivellament. En

produït també un increment del 37,18% d’estudiants (del curs 2013-14 al curs

alguns centres docents, i especialment, en algunes titulacions de graus,

2016-17, es passa de 1.818 estudiants a 2.494 estudiants). En els estudiants de

s’han impartit matèries/assignatures d’anivellament al llarg del primer

Màster s`ha produït un increment més gran, del 50,25% (del curs 2013-14 al

curs que han facilitat l’aprenentatge dels coneixements necessaris per po-

curs 2016-17, es passa de 394 estudiants a 592 estudiants de Màster).

der desenvolupar correctament determinades matèries/assignatures del
pla d’estudis d’alguns graus. Especialment rellevant ha estat l’experiència
de la Escola Politècnica Superior, per exemple amb l’assignatura “Física
bàsica”. Amb aquestes assignatures/matèries d’anivellament s’ha assolit
homogeneïtzar el nivell previ de coneixements necessaris per cursar els
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estudis de grau i els resultats, en termes, de rendiment acadèmic han estat

i la Normativa de Màsters, atenent les seves singularitats. Un bon exemple

molt bons. Els estudiants de nou accés (molts procedents de CFGS) tenen

de singularitat, en el cas dels màsters, serà tenir present la matrícula de

força dificultats per seguir i superar les assignatures degut a mancances en

menys de 30 crèdits. En l’estudi i redacció d’aquestes dues normatives hi

continguts bàsics. Pensant només en l’àmbit científico-tècnic, els proble-

ha de participar, com a mínim, els coordinadors dels estudis de grau i de

mes derivats de no oferir aquestes matèries/assignatures d’anivellament

màsters, les direccions i deganats dels centres docents, el consell d’estu-

són diferents: a l’Escola Politècnica Superior provoca abandonaments (en

diants, els vicerectorats amb competències en aquests temes i els serveis

un context de poca demanda) i a la Facultat de Ciències provoca grups

administratius més relacionats amb els aspectes acadèmics i legals.

amb un excés de repetidors (en un context de forta demanda). Fer accions
per reforçar continguts bàsics (física, matemàtiques, etc.) ha de permetre,
al mateix temps, millorar el rendiment acadèmic i les taxes d’èxit i de
no abandonament. Ens plantegem abordar aquesta qüestió en tots aquells
centres docents que han detectat problemes amb el nivell previ de coneixements amb què s’incorporen a la UdG alguns estudiants per poder
seguir correctament algunes assignatures/matèries de grau. Proposem un
Contracte Programa amb cada centre docent per detectar aquestes mancances i implantar assignatures d’anivellament. La docència d’aquestes
assignatures d’anivellament, algunes transversals entre centres docents,
en el cas que no poguessin ser incorporades en el pla docent ordinari del
professorat (per les limitacions en el capítol 1), haurien de ser reconegudes
dins del Pla d’Activitats del PDI i tenir efectes positius per l’obtenció dels
trams docents.

3. En un marc de recursos limitats i amb la necessitat d’adaptar l’oferta acadèmica a la demanda formativa de la nostra societat , us proposem Crear
una Comissió Mixta Consell de Direcció i Consell de Degans i Directors
de centres docents per saber trobar l’equilibri entre Programar i Desprogramar estudis de grau o màster. El Consell de Govern i el Consell Social
ha aprovat el Grau en Enginyeria Biomèdica (EPS) que compta amb els informes favorables de l’Agència de la Qualitat (AQU). Aquest grau s’implementarà tant punt hi hagi, com ja va passar amb el Grau de Videojocs,
la certesa que el cost màxim de crèdits equivalents a contractació per la
totalitat dels seus cursos no superi el 80 crèdits. Al mateix temps, des de la
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (FCEE) estan dissenyant
un nou grau de 3 anys que haurem també d’implantar amb unes condicions ben conegudes i molt ben dimensionades de sobrecost amb crèdits
de contractació. Tots els centres docents poden proposar nous títols de

2. Proposem Revisar, Actualitzar i Aprovar una nova Normativa de Graus

grau o de màster o de dobles titulacions entre graus d’un mateix centre o

i Màsters. Després d’haver aprovat una nova normativa sobre el doctorat,

de centres diferents, tenint sempre en compte les restriccions en capítol 1;

s’ha d’actualitzar la de Graus i Màsters. Probablement, convé diferenciar la

és a dir que la nova oferta d’un grau o d’un màster pot haver de compor-

normativa per a graus de la pròpia per a màsters, ateses les particularitats

tar la desprogramació d’un grau o d’un màster existent. Adaptar-se a les

de cada tipologia d’estudis, per exemple, en temes com la permanència i

demandes formatives de la societat no sempre ens permet mantenir tota

la matriculació. Proposem, doncs, revisar i aprovar la Normativa de Graus

l’oferta de títols preexistent. Tres instruments ens poden ajudar molt a
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plantejar nous graus i màsters a la nostra universitat, en funció del tipus

dos, tres o quatre cursos (en comptes de ser presentats i aprovats cada

de demanda a la que vulguem respondre: Graus “oberts”. La Universitat

any); b) Establir una estructura fixa dels màsters propis (60, 90 o 120

Pompeu Fabra en té un i la Universitat Autònoma de Barcelona en pro-

crèdits); c) Disposar de criteris de planificació i modificació de màsters;

posarà algun. Són Graus que permeten que els estudiants, de la mà de la

d) Facilitar la gestió d’expedients i títols (fent ús de GAUSNET, el mateix

universitat, puguin “dissenyar” la seva formació d’una manera més lliure.

aplicatiu dels estudis oficials). Aquests canvis no impedirien la flexibilitat

Un marc integrat de ‘Grau – Màster’ facilita una formació més diversa

en la programació dels estudis propis (enfront dels oficials) i tindria els

i adequada a perfils formatius canviants i transversals demanats per la

avantatges següents: a) Facilitar la gestió d’expedients i títols; b) Simplifi-

societat i que no són exclusius d’un títol en particular (sostenibilitat, tec-

car el procés de programació i aprovació dels màsters; c) Dotar d’una certa

nologia mòbil, compromís i cohesió social, diversitat cultural, etc.); Graus

estabilitat la programació de màsters; i d) Disposar d’eines objectives per

“duals”. La Universitat de Lleida ja té una certa experiència en aquest ti-

avaluar millor els màsters programats (planificació, i qualitat) i, eventual-

pus de formació (1 grau i 1 màster existents i 1 grau nou proposat). Poden

ment, connectar màsters oficials i propis.

servir, d’una banda, per incorporar nous estudis amb una connexió més
forta amb el món empresarial (amb contractes, més que pràctiques) i, de
l’altra, per reorientar alguns estudis actuals; i Graus “semipresencials”.
La Universitat de Girona, de la mà de l’ICE ja ha iniciat tres experiències
pilot que han de facilitar l’aprenentatge semipresencial i, en conseqüència, permetre compaginar treball i estudi, i també la internacionalització
(doble titulació) sense la necessària exigència d’una mobilitat total dels
estudiants. En aquest moment tres graus de la UdG estan en aquesta experiència pilot: Grau en Arquitectura tècnica i edificació; Grau en Llengua i
literatura catalanes; i Grau en Comptabilitat i finances.
4. Pel que fa a la programació d’estudis propis, bàsicament, màsters, en el
marc de la Fundació Universitat de Girona, Innovació i Formació, proposem fer una Revisió de la normativa del màsters propis amb l’objectiu d’introduir més estabilitat en la programació. Els punts principals
d’aquesta revisió haurien de ser: a) Preveure la possibilitat que els màsters
amb una certa estabilitat es puguin aprovar per ser programats durant

5. Ens proposem Retornar els TFGs, TFMs i PE en la modalitat de crèdits
dins del Pla Docent del PDI l’any 2018. Com s’explicita en l’Apartat de
Política de Personal Docent i Investigador, els 750 crèdits corresponents
a la tutorització dels Treballs Fi de Grau i Fi de Màster, i Pràctiques en
Empreses, que van ser retirats del Capítol 1 per poder assolir la promoció
de 61 lectors a agregats interins, seran retornats degudament al Pla Docent
del Professorat, a fi de poder programar el pla docent de la UdG del curs
2018-2019 amb aquests crèdits reincorporats.
6. Un cop avaluat el Programa Ajuts al Foment de la Innovació Docent (2016)
que va ser convocat amb una partida pressupostària afectant romanents
de 2016, ens proposem fer una nova edició del Programa d’Ajuts a la Innovació i Millora de la Docència. El Programa en marxa té una dotació
pressupostària de 1.612.346 € i està distribuït en 4 Subprogrames. 1: Accions
transversals (vehiculades per l’ICE) (100.000 €); 2: Projectes dels centres docents (400.000 €); 3: Projectes d’equips de professorat (900.000 €); i 4: Open
UdG (vehiculat per l’ICE) (212.346 €).
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7. Ens proposem Potenciar l’Institut de Ciències de l’Educació. A banda

gunes interaccions addicionals amb tots els agents implicats. L’objectiu és

de la tasca que regularment executa l’ICE, amb un suport administratiu

impulsar, a semblança de la major part d’universitats catalanes i europees,

molt insuficient, aquest Institut té i tindrà encomanades dues actuacions

els màsters i doctorats de la nostra universitat dotant-los de l’estructura

de gran calat i molt estratègiques per la nostra universitat, que requeriran

acadèmica i administrativa necessària perquè aquestes etapes educatives

de més suport i gestió administrativa. Les dues actuacions noves i més em-

universitàries es puguin desplegar amb tots els requeriments i especifi-

blemàtiques previstes pel període 2018-2021, dirigides per l’ICE seran: El

citats que tenen i requereixen en àmbits com la internacionalització, la

Programa de Foment de la innovació docent i millora de la docència des d’una

programació, la organització, la comunicació i la gestió administrava. En

perspectiva transversal (pressupostats 99.000 €, per actuacions a dur a ter-

qualsevol cas, creiem que el Projecte encara no està prou madur i, fins que

me 2017 i 2018); i el Programa de Foment de la virtualització dels estudis i la

ho estigui i compti amb la complicitat de tots els agents implicats, no és

semipresencialitat en el marc de l’OpenUdG (pressupostats 212.346 €, per dur

pot tirar endavant. Hem d’estar ben convençuts tots plegats que la creació

a terme actuacions dirigides cap a la virtualització dels estudis i foment de

d’aquest nou centre docent és un guany qualitatiu per a màsters i docto-

la semipresencialitat a la Universitat de Girona.

rats; si no és així, el projecte s’haurà d’abandonar, situant, com fins ara, els
màsters als centres docents i el doctorat a l’Escola de Doctorat.

8. Proposem, també, Replantejar la Creació de l’Escola de Doctorat i
Postgrau. Aquest centre docent hauria d’esdevenir un impuls potent a la

9. Proposem Millorar el model d’assignació de crèdits docents als centres

programació, gestió i promoció dels màsters i doctorats de la UdG; un

docents de manera que faciliti una política de centre docent conjunta

model que han adoptat la major part d’universitats de referència del nos-

per a graus i màsters. Aquest nou model recollirà adequadament la pos-

tre entorn i que és molt comú en altres universitats referencials d’arreu

sibilitat de reestructuració dels estudis que imparteix un centre, així com

del mon. La creació d’aquest centre contempla dues fases. Una primera

el fet que graus i màsters són dues etapes de la formació universitària

fase, ja completada, que es l’aprovació de la Relació de Llocs de Treba-

que van molt lligades, especialment entre graus i màsters professionalit-

ll del PAS assignat a l’Escola de Doctorat i Postgrau. Aquesta n’assegura

zadors. Proposem, en definitiva, una revisió dels criteris d’assignació de

el suport i la gestió administrativa de qualitat. Una segona fase que és la

crèdits docents a graus i màsters que no sigui estanca entre aquestes dues

Creació, per acord del Consell de Govern, d’un nou centre docent intitulat

tipologies dins d’un mateix centre docent. Aquest fet permetria fer “trans-

Escola de Doctorat i Postgrau que ha d’incloure la direcció i gestió de tots

vasaments” d’acord amb les necessitats que detecta el centre docent entre

els màsters no professionalitzadors i de tots els programes de doctorat. El

graus i màsters, dotant als centres docents de més autonomia.

document que s’ha d’elevar al Consell de Govern per ser aprovat ha estat
àmpliament debatut amb els Degans i Directors de Centres Docents, amb
els Coordinadors de Màster i amb els Coordinadors dels Programes de
Doctorat. Tot i així, és convenient millorar encara el document, fent al-

10. Proposem també Treballar per a la revisió dels currículums dels graus
i màsters en la línia d’avaluar la presència de les temàtiques com l’Emprenedoria i el Compromís Social i fer propostes per a la introducció
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d’aquestes temàtiques. La Càtedra de Joves Emprenedors de la UdG i el Vi-

2. Ens proposem Revisar la programació actual de màsters amb l’objectiu

cerectorat de Compromís Social, respectivament, són dos bons instruments

d’adequar-la a les demandes socials, millorar la seva qualitat i racionalitzar

per incentivar i vetllar per la introducció d’aquestes temàtiques transversals

la seva estabilitat i gestió. La detecció de les necessitats de formació terri-

a totes les titulacions de UdG.

torial en determinats àmbits d’especialització es podria vehicular a traves
dels agents que té la UdG al territori, els Campus Sectorials i les Càtedres, i

11. També proposem Actualitzar el Reglament de la Biblioteca de la Universitat de Girona. La nova direcció de la Biblioteca, conjuntament amb el Consell
Tècnic de la Biblioteca han elaborat una proposta que, havent estat revisada
per l’Assessoria Jurídica, caldrà sotmetre-la a la consideració dels òrgans de
govern i representatius de la nostra comunitat universitària que hi tinguin
una vinculació com a usuaris. Un cop sotmesa a aquesta consideració, es passarà a Consell de Govern per ser aprovada.

Específiques per a màsters
1. Proposem Intensificar la internacionalització dels estudiants de Màster.
Activant dobles titulacions i titulacions conjuntes amb potencial; proposant
nous projectes Erasmus Mundus que tinguin garanties; simplificant els procediments de sol·licitud per captar estudiants internacionals; identificant
partners estratègics i fomentant la visita de professors a aquests partners per

a nivell intern amb les experteses dels grups de recerca de la UdG. L’oferta
de Màsters hauria d’estar equilibrada entre els diferents àmbits formatius
de la UdG i relacionada amb els graus que s’hi imparteixen. Conjuntament
amb els coordinadors de màster es pot dur a terme una anàlisi dels plans
d’estudi que permeti optimitzar els recursos, afavorint la transversalitat i la
flexibilitat. S’ha d’estudiar si és possible dissenyar un sistema que permeti
modular blocs de matèries de diferents màsters. Tanmateix, a l’igual que es
proposa en el cas dels graus es podria oferir activitats formatives transversals
com, per exemple, formació en emprenedoria i en transferència del coneixement. Caldria fomentar la interdisciplinarietat en els programes formatius
dels màsters, oferint models més oberts i flexibles de cara a cobrir els interessos curriculars dels estudiants. Aspectes com l’entrada al doctorat i la
internacionalització han de ser presents com a criteris per a la continuïtat en
la programació dels màsters.

fer docència a estudiants de grau que puguin esdevenir estudiants de màster

3. Ens proposem Incrementar la internacionalització a partir de potenciar

a la UdG; presentant l’oferta de màsters als estudiants de grau que arriben

l’oferta de màsters en anglès. En la programació/desprogramació d’un màs-

d’intercanvi (possibles futurs estudiants); i demanant la col·laboració dels

ter, la utilització majoritària d’una tercera llengua serà considerada, en gene-

estudiants de la UdG que visitin altres universitats, perquè expliquin la UdG i

ral, un fet molt positiu, així com Dotar de beques de matrícula específiques

els màsters que s’hi poden cursar (possibles futurs estudiants de màster). Ens

per dobles titulacions de màster.

cal, a més, establir la capacitat de cada màster per a estudiants d’intercanvi i
racionalitzar els processos d’acceptació de candidats d’altres universitats que
vulguin passar un semestre a la UdG com a estudiants d’intercanvi.

4. Tal com ja s’ha iniciat amb alguns graus, ens proposem Impulsar programes de virtualització dels ensenyaments no presencials de màster que s’han
d’acompanyar d’una flexibilitat de les condicions per a la seva realització al
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mateix temps que s’ha d’acompanyar de les mesures necessàries d’ordenació

format força semipresencial i podria esdevenir una primera experiència

acadèmica i de recursos que permetin compatibilitzar l’existència de les

pilot en màsters dins del projecte OpenUdG. Ens caldrà revisar el paga-

dues modalitats d’ensenyament (presencial i virtual).

ment dels convenis de pràctiques del màster de Psicologia General Sanitària (la UdG es qui paga menys i això repercuteix negativament en la qua-

5. Proposem, també, Promoure la participació d’empreses i institucions
externes en el desenvolupament dels màsters així com d’experts en l’àmbit d’especialització del màster.
6. Us proposem Consolidar les pràctiques externes en els màsters i la realització del TFM en empreses i institucions externes.

litat de l’oferta, fent que les millors places siguin per a altres universitats).
En el Màster en Formació de Professorat (MUFP), convé valorar millor la feina
de coordinació i gestió del pràcticum i poder desdoblar adequadament els
grups. La gestió del pràcticum/coordinació ha de disposar d’un adequat
reconeixement en el pla docent. La quantitat d’estudiants d’aquestes titulacions posen de manifest la necessitat de solucions urgents i adequades de

7. Proposem Redissenyar els criteris de distribució de crèdits docents per

programació, reconeixement de crèdits docents dels pràcticums i de re-

als màsters tenint en compte, per exemple, l’oferta d’optativitat, l’ús d’una

baixos docents per llur coordinació: 120 estudiants al MUFP, 50 estudiants

tercera llengua com a llengua vehicular, etc.

al doble grau en MEP + MEI, 90 estudiants a MEP i 80 estudiants a MEI.

8. Ens caldrà Reconèixer adequadament els coordinadors dels màster interuniversitaris. En general, també els coordinadors d’estudi de dobles
titulacions tan de graus com de màster.
9. Potenciarem, encara més, la Promoció nacional i internacional dels
màsters, dotant aquesta actuació de més pressupost.
10. Incrementarem, progressivament, el finançament de funcionament
dels màsters fins equiparar-los al finançament que reben els graus.
11. Ens proposem Atendre adequadament aspectes específics que afecten
la diversitat de màsters que programa la nostra universitat. Per posar un
exemple, en el Màster en Psicologia General Sanitària, convé pagar més bé
els acords de pràctiques amb els centres i replantejar-se el caràcter interuniversitari amb la UOC. El Màster en Psicologia General Sanitària ja té un

Específiques per a doctorat
1. Ens proposem Simplificar els procediments de sol·licitud per captar estudiants internacionals de doctorat amb talent.
2. També, ens proposem Identificar partners estratègics i fomentar la visita
de professors a aquests partners per fer docència a estudiants de màster
que puguin esdevenir estudiants de doctorat a la UdG.
3. Proposem Presentar l’oferta de doctorats als estudiants de màster que
arriben d’intercanvi (possibles futurs estudiants). I Demanar la col·laboració dels estudiants de màster de la UdG que visitin altres universitats,
per que expliquin la UdG i els doctorats que s’hi poden cursar (possibles
futurs estudiants de màster).
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4. Proposem Desenvolupar un entorn virtual per al Seguiment acadèmic

gran volum de feina de gestió i de resolució de conflictes. Per altra ban-

dels estudiants de doctorat i per a la Revisió interna i externa de les tesis

da, com ja s’ha comentat, les eines de què disposen els coordinadors per

doctorals. L’objectiu és eliminar la plataforma de Gestió de Tesis, que fa

desenvolupar la seva tasca han quedat obsoletes. A més, els coordinadors

anys que ha quedat obsoleta, de manera que el Seguiment dels doctorands

participen en l’elaboració de l’Informe de Seguiment de l’AQU. Una pro-

es faci amb un entorn similar al que s’ha creat per gestionar els tràmits.

posta a estudiar seria que els Coordinadors de programa de doctorat amb

En aquest mateix entorn s’hauria de poder dur a terme la revisió interna

un nombre d’estudiants < 100 obtinguessin un reconeixement de 3 crèdits

i la revisió externa de les tesis, seguint un procediment similar al que uti-

i que Coordinadors de programa de doctorat amb un nombre d’estudiants

litzen les revistes per a la revisió dels articles. Aquesta nova eina hauria de

≥ 100, un reconeixement de 5 crèdits.

facilitar, a més, la recollida d’informació i la creació bases de dades que
permetin analitzar l’evolució dels diferents programes de doctorat.

7. Proposem Dissenyar un model de suplement europeu al títol de doctor,
i activar els processos necessaris per tal que abans de finalitzar del curs

5. Us proposem Agilitar la gestió dels tràmits administratius i del seguiment

acadèmic 2017-18 es pugui emetre aquest suplement als estudiants que

dels doctorands. De fet, a partir del curs 2107-18 s’obrirà una pestanya de

sol·licitin el títol del doctor. El Suplement Europeu al Títol (SET) és el

TRÀMITS a través de la qual els doctorands podran sol·licitar on-line, i

document que acompanya cada títol universitari de caràcter oficial i conté

en qualsevol moment del curs acadèmic, el canvi de títol de la tesi, el canvi

una informació unificada a tota Europa i personalitzada per a cada titulat

de tutor i/o director de tesi, la sol·licitud de pròrroga ordinària i la sol·lici-

universitari sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats

tud de pròrroga extraordinària, el canvi de dedicació de temps complet a

professionals adquirides i el nivell de la seva titulació en el sistema nacio-

temps parcial o de temps parcial a temps complet, així com sol·licitar una

nal d’educació superior. Malgrat que existeix un SET per a graus i màsters,

baixa per malaltia o una baixa temporal del programa de doctorat. A més

la UdG no expedeix el SET als estudiants de doctorat, tot i que el RD va

d’omplir la sol·licitud on-line, caldrà adjuntar la documentació necessària

entrar en vigor el 2003.

per tal que la Comissió Acadèmica del programa de doctorat pugui valorar la sol·licitud i emetre una resposta favorable o desfavorable. Aquesta
millora dotarà d’una major seguretat jurídica tota la gestió dels tràmits
de l’Escola de Doctorat, alhora que contribueix al desenvolupament del
Sistema de Garantia de Qualitat del centre.

8. Proposem Estructurar la docència de doctorat en crèdits (oferta formativa). L’Escola de Doctorat ofereix als seus estudiants 20 cursos optatius de
formació transversal agrupats en 4 blocs temàtics: A) Bones pràctiques en
recerca, B) Gestió i anàlisi de dades de recerca, C) Comunicació i difusió
de la recerca, i D) Lideratge i desenvolupament professional. Aquesta ofer-

6. També ens cal Reconèixer millor el rebaix docent dels coordinadors de pro-

ta formativa no està tancada, sinó que està en procés continu de revisió,

grama de doctorat. El seguiment dels doctorands, així com la gestió dels

en funció de les necessitats formatives dels doctorands. Si l’oferta forma-

tràmits administratius vinculats a aquest seguiment, porta associat un

tiva no s’estructura en crèdits no es podrà incloure al SET, de manera que
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mai no serà reconeguda com una formació rellevant per als doctorands.

Centres Adscrits que reguli les condicions docents i econòmiques de la

També proposem fixar un mínim de crèdits obligatoris pels doctorands,

formació que des de l’ICE es pot fer a mida per al professorat dels Cen-

ja que això garanteix que la formació rebuda pels doctorands compleix

tres Adscrits i que també contempli les condicions econòmiques per a

els estàndards europeus i garanteix l’adquisició de competències relacio-

l’accés del professorat d’aquests centres a la biblioteca digital. Es proposa

nades amb la investigació científica de qualitat. L’estructuració d’aquesta

també buscar la manera més adequada per poder dotar al professorat dels

docència en crèdits obliga l’estudiant a pagar per crèdit matriculat; per

CA de carnet UdG; sense el carnet UdG aquest col·lectiu no pot accedir a

evitar que això suposi un cost excessiu per als estudiants es podria fixar 1

les instal·lacions de les biblioteques universitàries catalanes ni tenir accés

o 1,5 crèdits mínims obligatoris. Paral·lelament, es podrien desenvolupar

al préstec universitari.

polítiques d’ajuts de matrícula als cursos de doctorat.

Específiques per a centres adscrits
1. Ens cal Enfortir el sentiment de pertinença dels Centres Adscrits a la
UdG i de forma especial en els seus estudiants. Per això és important,
d’una banda, visualitzar més el que fan, aprofitar les seves fortaleses i
difondre-les, buscar espais i contextos de confluència i sinergia entre els
estudiants/PDI/PAS de centres UdG i de Centres Adscrits (CA), i, de l’altra,
estudiar la possibilitat de crear Grups de recerca o grups docents mixtos
UdG-CA i estendre alguns serveis (biblioteca, esports, etc.) als estudiants,
professorat i personal d’administració dels Centres Adscrits.
2. Proposem Seguir treballant i acompanyant la creació del 9è Centre Adscrit a la UdG perquè la proposta de Grau Dual en Creació de moda i Innovació tèxtil esdevingui una realitat UdG a mig termini així com impulsar
la proposta de Grau Dual en Logística Industrial i de Serveis Comercials
que l’Escola Universitària Mediterrani esta treballant. La formació Dual
universitària és, sens dubte, una aposta de futur.
3. Proposem redactar una proposta d’addenda al conveni d’adscripció dels
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Propostes que són fets
2014-2017
Es constitueix el Comitè d’ètica i bioseguretat (2015) i s’aprova el Reglament
de creació d’empreses de base tecnològica creant les EBTs següents: GoodGut SL i Vitam Technologies SL (2014), Nabla Thermoelectics SL, IquaRobo-

Política de
recerca i
transferència
de coneixement

tics (2016), 3Stech (2017).
Pel que fa a Programes específics d’aquest anterior mandat cal destacar que
la intencionalitat ha estat l’assignació per criteris no competitius de recursos humans i materials als investigadors/es amb la finalitat que tots puguin
millorar, respecte de si mateixos, els imputs i els outputs de la recerca i la
transferència i en tots els àmbits de coneixement de la nostra universitat. La
dotació total ha estat de 13.350.000 €. Dins d’aquests Programes destaquem:
a) El Programa d’adquisició d’ infraestructura científica (2014) per donar suport
a tots els Grups de Recerca (GdR) (1.000.000 €); b) El Programa per al foment
de la productivitat científica dels grups de recerca de la Universitat de Girona (MPCUdG2016) (2016-2018) (5.000.000 €), ajuts concedits a 140 GdR sol·licitants;
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c) El Programa de foment de la transferència a la UdG (TRANSFERUdG2016).

s’ha produït l’adscripció a la UdG a tots els efectes de l’Institut Català de Re-

Contractes de gestors/promotors per 18 mesos. (5.000.000 €), 44 ajuts sol·li-

cerca en Patrimoni Cultural (ICRPC), Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)

citats; d) El Programa d’adquisició i reparació d’infraestructura científica

i Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IdIBGi). Al mateix temps també

i d’adquisició de material bibliogràfic (2017) (1.350.000 €); i e) El Programa

s’han creat dos Centres Mixtes: a) Centre d’Innovació en Gastronomia de Giro-

d’ impuls a la recerca pels GdR amb més projecció competitiva de la Universitat de

na”, centre mixt Celler de Can Roca i Campus Alimentació i Gastronomia

Girona (GdRCompetUdG2017) (1.000.000 € )

de la UdG; i b) Centre NacióDigital Labs&Data- Laboratori d’Innovació en Nous
Formats i Llenguatges Periodístics”, centre mixt Nació Digital i Campus Comu-

El Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua obté l’Acreditació defini-

nicació Cultural i Corporativa de la UdG

tiva (2016) del Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua com a Campus
d’Excel·lència Internacional Regional en el context europeu (CEIR e-MTA).
Desenvolupament dels Campus Sectorials: Entre 2014 i 2017, s’han creat 10

Inputs:

Campus Sectorials: Campus Aigua (2014), Campus Turisme (2014), Campus Comu-

Finançament

nicació Cultural i Corporativa (2015), Campus Alimentació i Gastronomia (2015),

Obtingut

Any 2013

Any 2016

Increment

9.005.383 €

12.059.382 €

33,9%

696

779

11,9%

Campus Compòsits (2015), Campus Salut (2016), Campus Patrimoni Cultural i Natural (2016), Campus Robòtica (2017), Campus Innovació i Tecnologia industrial
(2017) i Campus Educació i Compromís Social (2017). Els 7 campus creats abans
del 2017 han desenvolupat completament la seva estructura: Un Coordinador,

Outputs:
Articles
Indexats

un Gestor per Campus, un Consell Assessor Sectorial, Clúster de Recerca, i
Agrupació Sectorial). Pel que fa als Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECTs), la UdG, de la mà dels Campus Sectorials, ha presentat 5 projectes territorials. La resolució ha arribat el setembre de 2017 amb
les següents assignacions: a) PECT Girona Ecosistema Innovador: UdG (=Campus
Sectorials). Concedit: 990.948,48 €. FEDER: 495.474,24 €; b) PECT Aigua: UdG
(=Regadiu). Concedit: 438.101,39 €. FEDER: 219.050,70 €; c) PECT Aigua: UdG
(=Control ecològic). Concedit: 246.023,75 €. FEDER: 123.011,88 €. Total Concedit: 1.675.073,62 €. FEDER: 837.536,81€.
Pel que fa a l’Adscripció d’Instituts de Recerca del Sistema Català a la UdG,

La revista Nature assenyala la UdG com una institució emergent que
podrà tenir un paper determinant davant els reptes del planeta en el futur.
La millora de la UdG ha estat d’un 307% en el període específic d’1 de juliol
de 2015 a 30 de juny de 2016. La UdG se situa per primer cop dins al top 100
del rànquing mundial Rising Stars d’institucions de recerca (revista Nature,
setembre de 2016).
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Més UdG, més propostes

4. Programa d’impuls a la recerca per als Grups de Recerca amb més projecció competitiva de la Universitat de Girona.

2018-2021

Programes de foment de la recerca i la
transferència
Pel que fa a Programes específics d’aquesta candidatura cal destacar que la intencionalitat és mantenir la política d’assignació, no competitiva, de recursos
humans i materials als investigadors/es amb la finalitat que tots puguin millorar, respecte de si mateixos, els inputs i els outputs de la recerca i la transferència
i en tots els àmbits de coneixement de la nostra universitat. Un cop finalitzats
i avaluats, ens proposem reeditar els programes següents, tenint en compte,
l’assoliment d’objectius (inputs i outputs) en l’edició anterior d’aquests programes. Ens proposem, doncs, reeditar els programes següents:
1. Programa per al foment de la productivitat científica dels grups de recerca
de la Universitat de Girona. Pretén donar les oportunitats i facilitats necessàries perquè cada equip d’investigadors desenvolupi les competències
i habilitats que cregui necessàries per millorar la seva producció científica
respecte de la seva situació de partida, impulsar la internacionalització, els
projectes interdisciplinaris, projectes innovadors i noves línies de recerca.
2. Programa de foment de la transferència. L’objectiu del qual és potenciar
recerca i transferència de coneixement i impacte a l’entorn socioeconòmic
a través de la contractació de gestors/promotors per als grups de recerca de
la Universitat i per als seus campus sectorials.

Programes de captació de joves/seniors
investigadors
En relació a la captació de nous investigadors de programes com Ramon i Cajal,
Juan de la Cierva, Beatriu de Pinós, Marie Curie, ICREA, etc. s’elaboraran diversos
Programes per facilitar la captació i retenció de joves/sèniors investigadors
(postdoctorals) que desplegaran instruments com a) el cofinançament dels seus
contractes per part del pressupost general de la universitat; b) el pla per la seva
estabilització com a PDI de la nostra universitat, i c) l’adequació d’espais, infraestructura, etc. que en facilitin la seva tasca com investigadors. El cofinançament
dels contractes d’algunes d’aquestes figures d’investigadors per part dels grups
de recerca és enormement dificultós, especialment en els àmbits humanístic i
social. Per això, caldrà dotar-se d’un Programa que cofinanciï els seus contractes, buscant l’equilibri entre els dos àmbits (científic-tècnic i humanístic-social)
i facilitant la captació i retenció en tots els àmbits de coneixement de la nostra
universitat.

Nou programari gestor de la recerca
1. Proposem substituir l’actual gestor de la recerca, el GREC, per un Nou programari Gestor de la Recerca, tipus Converis o Pure que ens permetrà que
els GdR es formulin nous objectius de recerca així com, des de la pròpia
universitat, es pugui fer un millor seguiment dels indicadors de recerca i de
transferència. Sempre permetent la importació a aquest nou programari de

3. Programa d’adquisició i reparació d’infraestructura científica i d’adquisició de material bibliogràfic.

les dades incorporades al GREC.
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Campus sectorials
1. En aquest apartat ens cal Completar l’estructura dels 3 Campus Sectorials
creats l’any 2017 (Un Coordinador, un Gestor per Campus, un Consell Asses-

4. Ens proposem desenvolupar un Pla de comunicació específic dels Campus
Sectorials, dissenyant una estratègia comunicativa efectiva, i desenvolupant
completament la pàgina web de cada Campus, amb una plataforma d’Innovació Oberta incorporada.

sor Sectorial, Clúster de Recerca, i Agrupació Sectorial) que completaran el
conjunt dels 10 campus sectorials de la UdG: Campus Robòtica (2017), Campus Innovació i Tecnologia industrial (2017) i Campus Educació i Compromís Social (2017).
2. Una vegada creats tots els Campus Sectorials i dotats de la seva estructura,
proposem per al proper mandat Consolidar i Projectar tota la seva potencialitat. Per això ens caldrà: a) la dinamització proactiva dels ecosistemes
innovadors de cada campus; b) les aliances estratègiques amb els organismes
oficials i organismes de referència en el sector (clústers, plataformes, associacions empresarials, etc.), en especial amb Eurecat, CEI-UIB, Dept. de Salut,
Poles de Competitivité de França; c) les aliances estratègiques amb empreses
i institucions del sector, mitjançant la constitució de centres mixtos i càtedres
empresa; d) les aliances estratègiques amb les oficines de promoció econòmica
de les grans ciutats i capitals de comarca; i e) l’impuls dels doctorats industrials
amb empreses del sector.
3. Amb la participació activa dels Consells Assessors Sectorials, proposem Treballar una proposta d’oferta formativa sectorial de postgrau (màsters, postgraus, cursos d’especialització, etc.) coherent entre sí, i considerada en conjunt.
Promoure “beques empresa” en relació als preus de matrícula dels màsters
d’interès per al sector. Crear l’Escola d’estiu de campus i incorporar el relat dels
campus en l’estratègia comunicativa de captació d’estudiants. En el marc de
l’Escola d’Estiu dels Campus s’organitzaran un conjunt de cursos de formació,
adreçats als estudiants de la UdG, de tipus transversal (com l’emprenedoria) o
de tipus més específic sobre la temàtica de cada campus sectorial.

Programes específics per personal
investigador en formació
Si bé ja s’han esmentat diverses actuacions referides als investigadors predoctorals de la Universitat de Girona en d’altres apartats d’aquest Programa de Govern
(Política d’Internacionalització, Política Acadèmica i Docent, i Política de Personal
Docent i Investigador), a continuació en fem un segon esment:
1. Creació d’un Programa UdG de mobilitat internacional per a tots els Investigadors Predoctorals UdG. Ens cal fomentar i fer créixer el nombre de doctorats internacionals (amb estada de tres mesos a l’estranger). Utilitzar, també, el
programa KA-107 Erasmus+ per obtenir beques per l’intercanvi d’estudiants
de doctorat amb països no-europeus (només amb partners considerats estratègics per als recercadors.
2. Creació d’un Programa UdG de contracte laboral com a Investigador Postdoctoral per a tots aquells investigadors predoctorals de la UdG que, havent
finalitzat la seva tesi doctoral i el seu contracte, vulguin fer una estada en una
altra universitat. Es tractaria de contractes per un màxim de dos anys, equivalents als programes Beatriu de Pinós o Juan de la Cierva. L’objectiu d’aquest
tipus de contracte és facilitar el retorn a la UdG (captació i retenció de talent)
per la via dels Programes Marie Curie, Ramon i Cajal, etc.
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3. Per a tots aquells investigadors en formació que, en acabar la tesi doctoral,
no volen seguir una carrera professional investigadora a la universitat o que
volen incorporar-se al mercat laboral, proposem Crear una Borsa de Treball
específica per aquest col·lectiu que els acompanyi en la cerca d’empreses i els
faciliti la inserció laboral.
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Propostes que són fets
2014-2017
Cicles de Debats Universitàris: “Identitat dels pobles i dret a decidir”, celebrat l’any 2014 i organitzat pels professors Joan Vergés i Oriol Ponsatí. “Crisi
econòmica i globalització”, celebrat el novembre de 2015 i organitzat pels
professors Rosa Ros, Anna Garriga i Pere Soler. I “Europa: entre els ponts i les
fronteres”, celebrat el març de 2017 i organitzat pels professors Quim Brugué,

Política de
compromís
social

Marco Aparició i Mustafà Shaimi.
Mobilitzacions Universitàries. El rectorat defensa als 12 encausats de la UdG
(11 estudiants i 1 PAS) (Concentració del 16 desembre de 2015). La UdG es mobilitza per la Democràcia, Llibertat d’Expressió i Dret a Decidir (22 de setembre
i 29 de setembre de 2017). La UdG participa a l’Aturada de País (3 d’octubre
de 2017).
Entre d’altres actuacions cal destacar: a) el Nomenament d’un Adjunt al
rectorat per Compromís Social; b) la Creació de la Unitat de Compromís
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Social; c) la Creació del Campus Sectorial d’Educació i Compromís Social; i

L’any 2016, la Universitat de Girona és reconeguda per l’Obra Social “La

d) el Consell de Govern aprova, l’any 2017, el Protocol contra els assetjaments

Caixa” amb el Premi Incorpora pel seu compromís amb les persones en risc

per raó de sexe, gènere i sexualitat de la Universitat de Girona.

d’exclusió social.

Des del 2015 la UdG publica una convocatòria anual d’Ajuts d’emergència

La UdG apareix posicionada com la primera universitat catalana, i la terce-

per a estudiants de la UdG amb la concessió de 28 ajuts de matrícula i 11 ajuts

ra de l’estat espanyol, en el rànquing Greenmetric que mesura indicadors

per a desplaçaments. Ajuts de matrícula (2017) per facilitar l’accés de les per-

d’energia i canvi climàtic.

sones més grans de 50 anys als estudis universitaris. I Ajuts a la participació
d’activitats de compromís social (dels romanents procedents de la liquidació
del pressupost de l’any 2016, s’afecten 100.000 € per un Programa d’Ajuts
per l’Impuls d’Activitats en els àmbits de Compromís Social, Divulgació de la
Recerca i Promoció de la UdG).

Any 2013

Més UdG, més propostes
2018-2021

Any 2016

Increment

La conversió del Delegat del rector/a de Compromís Social a Vicerector/a de
Compromís Social assenyala inequívocament l’aposta que ja va iniciar aquest

PDI, PAS i

rectorat en el període 2014-2017 per introduir el Compromís Social com a

Estudiants en

una de les funcions essencials d’una universitat pública que, com en moltes

projectes de

32

62

93,7%

ocasions hem defensat, té la obligació de formar ciutadans lliures, crítics i

Cooperació

compromesos socialment. La creació d’aquest nou vicerectorat ha d’ajudar

Internacional

a: a) Definir en què consisteix l’aposta pel Compromís Social de la Universitat
de Girona; b) Establir el Compromís Social com un dels eixos vertebradors de

L’any 2015 la Universitat de Girona va ser la tercera universitat a l’estat pel
que fa a l’aportació a l’Ajuda Oficial al Desenvolupament (amb un total de
692,719 €).

l’acció de la Universitat de Girona en tots els seus àmbits, i com un tret d’identitat de la Universitat de Girona, que sigui reconegut tant entre els membres
de la Universitat, com des de l’exterior; i c) Impulsar una dinàmica de treball
coordinada de les diferents àrees heretades (oficina, programes, serveis) que

L’any 2015 la UdG va ser la universitat de l’estat espanyol amb més projectes

reforci la feina que fins ara estaven fent de manera independent, incorporant

de voluntariat (més de 200 projectes) i també la primera en nombre de vo-

estratègies de treball conjunt.

luntaris (1.345 voluntaris).
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Actuacions d’àmbit general
1. Proposem Fer visibles les accions de Compromís Social de la UdG i Identificar la UdG amb la idea de Compromís. S’haurà de treballar amb un Pla
de Comunicació, participant activament en la definició d’objectius del Pla

Actuacions específiques en igualtat de
gènere
1. Avaluació del I Pla d’Igualtat de Gènere (del 2009) i Elaboració del II Pla
d’Igualtat de Gènere.

de Comunicació de la UdG.
2. Revisió de diversos aspectes normatius: a) Desenvolupament de la llei
2. Proposem també Treballar per a la revisió dels currículums dels graus
i màsters en la línia d’avaluar la presència de les temàtiques de Compromís Social i fer propostes per a la introducció d’aquestes temàtiques.
Cal tenir present que per a algunes d’aquestes qüestions (la Perspectiva
de Gènere) hi estem obligats per la llei, i que, pel que fa a altres qüestions
(els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que abasten des de temes
de salut fins a qüestions mediambientals i desigualtats socials), la UdG,
com a membre de l’ACUP, s’ha compromès a posar el desenvolupament
sostenible al centre de la seva missió i a vetllar per assegurar la coherència

11/2014 dels drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals
i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (mesures de protecció, de suport i de recerca per a la visibilitat de les persones LGBTI i el
desenvolupament de mesures per a la no-discriminació i sensibilització;
protocol de no-discriminació); b) Revisió de les normatives de concursos,
de premis, de medalles, de DHC, etc. que garanteixin, per exemple, la
paritat de gènere; i c) Revisió de les normatives relatives a baixes (per maternitat, per exemple) i obtenció de trams per tal que no es produeixi cap
penalització per motius de gènere.

del compromís amb els ODS en tots els seus àmbits d’actuació. En tot cas,
plantejar aquest objectiu és coherent amb una política universitària que

3. Fomentar la presència de la perspectiva de gènere en l’àmbit de la recer-

cada vegada més entén el Compromís Social com una qüestió transversal

ca: a) Accions per potenciar la recerca en matèria de d’igualtat de gènere,

que implica la política de personal, la recerca, la docència i el conjunt d’ac-

etc. (fins i tot en convocatòries específiques); b) Aplicació de mesures posi-

tuacions de la universitat.

tives per a les recerques que incorporin la perspectiva de gènere.

3. Proposem estudiar la Creació d’incentius per al PDI, PAS i estudiants

4. En la mesura que el desbloqueig del capítol 1 ho permeti es crearà una

que orientin la seva tasca cap al compromís social (per exemple, premis

plaça de tècnic/a en Igualtat de Gènere a temps complet, amb un perfil

als TFG o TFM que incorporin temàtiques de Compromís; reconeixement

adequat per al desenvolupament de les polítiques d’igualtat de gènere a

a recerques que tenen present la perspectiva de gènere o l’impacte social

la UdG i el foment de la perspectiva de gènere en la recerca i la docència

de la recerca, etc.).

a la Universitat.
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Actuacions específiques en l’àmbit de
les persones amb discapacitat
1. Redacció del Nou Pla en Matèria de Discapacitats i revisió de Normatives
des de la perspectiva de la Diversitat Funcional.

Actuacions específiques en l’àmbit de
la cooperació i el voluntariat
1. Revisió de les bases de la convocatòria de projectes de cooperació. Ens
cal apostar per allò en que som bons i fomentar la consolidació de grups
i l’obtenció de recursos per a grups i projectes de cooperació. També cal

2. Dissenyar un Pla específic d’Inserció Laboral.
3. Accions de Promoció i Sessions Informatives del nou Pla als Centres Docents i als instituts.

Actuacions específiques en l’àmbit del
medi ambient i la sostenibilitat

establir de manera clara les maneres de participació del PAS en les iniciatives de cooperació per al desenvolupament.
2. Incorporació a la docència dels continguts relacionats amb les desigualtats nord-sud, els ODS, la cooperació i el voluntariat (possibilitat de fer-ho
tant a través de continguts, com d’estratègies d’ensenyament i aprenentatge).

1. Introducció dels temes de sostenibilitat en el currículum de les diferents

3. Prioritzar els ajuts a la cooperació internacional en països iberoameri-

titulacions des de perspectives i en proporcions adequades a cada titula-

cans i nord-africans. L’acció política ha estat i serà la de incorporar en les

ció.

bases una priorització de projectes de cooperació a països iberoamericans
i nord-africans per alinear la cooperació internacional amb els objectius

2. Millorar la comunicació de la tasca realitzada en aquest àmbit. La comunitat universitària ha de saber què es fa, què es posa a la seva disposició i
quins beneficis generen les accions que es duen a terme.
3. Millorar el finançament en actuacions dirigides a la conservació del
medi ambient i la sostenibilitat.
Pel què fa als aspectes de sostenibilitat i mediambientals relacionats amb la
política de campus i infraestructures, vegeu l’apartat de política pressupostària, infraestructures i sostenibilitat.

generals de la política internacional del govern de la UdG.
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Propostes que són fets
2014-2017
Quatre objectius pressupostaris fonamentals
a) Millorar el finançament de la UdG (Increment de les Transferències de

Política
pressupostària,
d’infraestructures
i sostenibilitat

la Generalitat de Catalunya, i Increment d’estudiants matriculats a graus i a
màsters); b) Millorar la tresoreria de la UdG (No utilitzar pòlisses de crèdit);
c) Optimitzar les despeses de la UdG (Reduir les aportacions de la UdG al
PCiT); i d) Liquidació dels pressupostos amb romanents.
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Pressupost UdG (€)

2013

2014

2015

2016

2017

Pressupost Total

87.103.529

88.010.412

88.297.041

89.323.853

91.552.185

906.883

286.629

1.026.812

2.228.332

Diferència anual
Diferència total

4.448.656

Increment

5,1%

a) Transferències

52.617.792

Diferència anual

51.393.840

51.398.193

53.351.186

54.777.948

-1.223.952

4.353

1.952.993

1.426.762

Diferència total

2.160.156

Increment

4,1%

b) Matrícules

22.868.347

Diferència anual

23.816.054

24.239.746

25.546.891

26.259.305

947.707

423.692

1.307.145

712.414

Diferència total

3.390.958

Increment

14,8%

c) Trans + Matríc
Diferència anual

75.486.139

75.209.894

75.637.939

78.898.077

81.037.253

-276.245

428.045

3.260.138

2.139.176

Diferència total

5.551.114

Increment

7,3%
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Optimitzar les despeses: Un detall de les aportacions de la UdG a la Fundació

a la creació d’un Laboratori per a la titulació de Grau en Videojocs (EPS).

del Parc Científic i Tecnològic (Període: 2013 a 2017):

Altres actuacions: Menjadors del campus del Barri Vell i del campus de Montilivi; Dotació de servei de seguretat al campus del Barri Vell; Condicionament

Aportacions

2013

2014

2015

2016

2017

i racionalització del pàrquing de les Àligues; Creació d’ àrea d’esbarjo i pícnic al
campus de Montilivi; Urbanització de l’entorn de l’Aulari comú i el CIAE; Fi-

Pressupost

900.000

900.000

650.000

400.000

0

nalització i posada en funcionament de l’edifici LEAR; Construcció d’un nou
centre de processament de dades centralitzat a Montilivi.

Romanents

1.125.000

Total

2.025.000

Pel que fa al Parc Científic i Tecnològic. Des de fa uns mesos el PCiT ha
900.000

650.000

400.000

0

entrat en la fase de liquidació, que consta de 4 Subfases: SUBFASE 1: Venda de
tota la Unitat Productiva per 22.833.364 €; SUBFASE 2: Venda de dos Unitats
Productives (divisió per la carretera); SUBFASE 3: Venda de cada edifici o

Tresoreria: La tresoreria actual de la UdG podria fer front al pagament de

part de edificis com Unitats Productives; SUBFASE 4: Tot retorna a la UdG

fins a sis nòmines de tot el seu personal (PDI i PAS). Tan punt el CIC aprovi el

fent-se càrrec únicament del Privilegi Especial (Hipoteca Pool Bancari de

pagament dels trams de docència i de recerca del professorat agregat interí, la Uni-

l’Edifici Giroempren, a raó d’uns 10,2M€ a retornar aproximadament en 20

versitat de Girona podrà afrontar immediatament aquest pagament. Aquesta

anys). L’EBITDA del PCiT (aprox. 900.000 €/any) cobreix sobradament la quota

actuació té un import d’uns 300.000 €. Romanents: La Universitat de Girona

d’uns 600.000 € anuals de la hipoteca.

ha pagat a tots els seus treballadors aquest mes de setembre l’ increment salarial
de l’1% (aproximadament 650.000 €), retroactivament des del mes de gener.
La Universitat de Girona podrà assumir les noves beques d’equitat pels trams 1 i
2 de la matrícula dels màsters, que representen, aproximadament, 1.000.000 €

Infraestructures
Estudi per a l’ampliació i coberta de la pista poliesportiva de les instal·lacions esportives del Servei d’Esports (reserva de 100.000 € dels romanents
del pressupost de 2016). Dotació de 1.050.000 € (procedents dels romanents
generats a la liquidació del pressupost 2016) per a un Programa d’Impuls
d’Inversions dels Centres Docents. Destinació específica de 112.000€ per

Més UdG, més propostes
2018-2021

Pressupostàries
1. Ens proposem que el Govern de la Generalitat, Millori el Finançament
i Rebaixi el Preu de Matrícules de Graus i Màsters.
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El Claustre de la Universitat de Girona, en sessió del 18 de febrer del 2016, va

(1.22% del PIB)”. Afegeix l’acord “Proposem que el pressupost de la Generalitat

aprovar el document “Per un sistema universitari públic de qualitat”. L’ACUP, en

per l’any 2017 prevegi un increment de 100 milions d’euros en la partida per

sessió celebrada a Girona el 5 d’octubre de 2016 va aprovar també el docu-

universitats, la qual cosa permetria, en primer lloc, reduir un 10% el preu dels

ment intitulat “Declaració dels rectors i les rectores i dels presidents i presidentes

màsters fins igualar-lo al dels graus i, en segon lloc, faria possible un increment

dels consells socials en matèria de política universitària”, aprofitant que, alesho-

del 10% de la subvenció per millorar la formació, la recerca i la transferència de

res el rector de la UdG era també el president de l’ACUP. A partir d’aquests

coneixements a les universitats”.

dos documents s’han aconseguit dos objectius: 1) el reconeixement dels
trams de recerca i docència, i la seva compensació econòmica al professorat agregat interí; i 2) la reducció del preu de les matrícules dels màsters en
els seus trams 1 i 2. La Universitat de Girona va liderar aquesta estratègia
que finalment ha esdevingut en dos resultats concrets, previstos en ambdós
documents esmentats. Aquest ha de ser el camí, per obtenir un millor finançament de les universitats per part de la Generalitat i reduir progressivament el preu de matrícules de graus i màsters a les universitats públiques.
La Universitat de Girona, ha de liderar de nou, amb la complicitat d’altres universitats, l’estratègia que ens ha de dur a aquest doble objectiu: a) millorar el finançament i b) reduir el preu de les matrícules.

En relació al preu de les matrícules de les universitats públiques, el posicionament de la Universitat de Girona i de l’ACUP també han estat inequívocs Pel que fa al document aprovat pel Claustre de la UdG, i en relació als
preus de matrícula, es va acordar el següent: “El Claustre de la Universitat
de Girona insta al Govern de la Generalitat a situar a les universitats públiques
catalanes dins del grup d’universitats europees on els estudis universitaris son
gratuïts. Per això, proposa que els actuals preus públics es redueixin anualment,
cada any, en un 10%, fent possible que en deu anys els estudis universitaris siguin gratuïts tal com passa en països d’economies tan diferents com la República
Txeca, Dinamarca, Alemanya, Grècia, Xipre, Malta, Àustria, Finlàndia, Suècia,
Escòcia, Noruega i Turquia”. Així mateix en el document de l’ACUP s’acorda

En relació al finançament de les universitats públiques, el posicionament

“Reclamem que l’aportació dels estudiants tendeixi els propers anys, a igualar-se a

de la Universitat de Girona i de l’ACUP han estat inequívocs. Pel que fa

la mitjana de la OCDE, que és d’un 14%, i que per tant, se situí en la franja inferior

al document aprovat pel Claustre de la UdG, es va acordar: “El Claustre

del Real Decret llei, aplicant anualment reduccions anuals del 10%”.

de la Universitat de Girona insta al Govern de la Generalitat i al Parlament de
Catalunya a recuperar la pèrdua d’un 45% en un pla plurianual de 5 anys, a raó
d’un 9% anual”. Així mateix, en el document de l’ACUP s’acorda: “Reclamem al Govern de la Generalitat un model de finançament estable que asseguri
la suficiència econòmica de les universitats per poder complir les seves missions de
formació, de recerca científica, de transferència de coneixements i de compromís
social, amb l’ horitzó d’assolir a mig termini el finançament del països de l’OCDE

Per fer-nos una idea del que vol dir tot plegat, posarem com exemple la
nostra universitat. Si la el Govern de la Generalitat, enlloc de destinar a les
universitats un 0.8% del PIB, destinés un 1.22% del PIB (situant el finançament de les universitats catalanes en la mitjana dels països de l’OCDE), les
transferències de la Generalitat de l’any 2017 de la UdG passarien dels 57,7
milions d’euros als 88,0 milions d’euros; una diferència positiva de 30,3
milions d’euros. Si els ingressos per matrícula dels estudiants passessin de
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representar el 25-30% del cost actual al 14% que és la mitjana dels països

també, un objectiu d’absoluta prioritat en la negociació amb la Generalitat

de l’OCDE, la UdG passaria d’ingressar 23,2 milions d’euros a 11,9 milions

de Catalunya.

d’euros; una diferència negativa de 11,3 milions d’euros. El resultat de tot
plegat és que si la Universitat de Girona fos finançada pel Govern de la Generalitat amb un 1.22% del PIB i els estudiants paguessin un 14% del cost (és
a dir, estiguéssim en un escenari corresponent a la mitjana dels països de
l’OCDE), el seu pressupost resultat de transferències de la Generalitat + matrícules
(2017) en lloc de ser de 80 milions d’euros, seria de 99,9 milions d’euros, és a dir,
d’una diferència positiva de 19,9 milions d’euros (un increment net del 24,3%, sense
tenir en compte el Pla Plurianual d’Inversions).

En primer lloc, s’ha d’exigir a la Generalitat que, en el marc de l’equilibri
pressupostari, les universitats estiguin dotades de l’autonomia que preveu
la llei d’universitats catalanes (LLUC) a fi i efecte de poder destinar al capítol 1 dels seus pressupostos un percentatge superior al que hi destinen
actualment. Com sabeu, l’aprovació dels pressupostos de les universitats
públiques, des de fa uns quatre anys, presenta unes restriccions que impedeixen garantir la carrera professional i el relleu generacional de les
universitats. La Generalitat no aprova els pressupostos de cap universitat

Adoptar una posició comuna entre totes les universitats catalanes i una es-

si aquesta modifica el nombre d’efectius (persones contractades equiva-

tratègia molt ben articulada per assolir el finançament de què disposen les

lents a temps complet) o la massa salarial (cost total de les contractacions)

universitats situades en la mitjana dels països de l’OCDE és absolutament

respecte del pressupost de l’any anterior. Aquestes dues limitacions han

fonamental i urgent.

frenat i frenen fins a límits molt perillosos el servei que ha de prestar la
institució (docència i recerca). Les universitats catalanes requereixen de mesu-

Per tot això, en una reunió de l’ACUP de fa un parell de mesos, vaig proposar que totes les universitats públiques catalanes elaboressin per l’any 2018
dos documents pressupostaris: un que contingui les transferències que
preveu la Generalitat (0.8% del PIB) i els imports de matrícula que aprova
cada any mitjançant un decret (cost d’un 25 a 30%); i un altre pressupost
on es contemplin unes transferències equivalents a la mitjana dels països
de l’OCDE (1.22%) i uns preus de matrícula situats també en la mitjana dels
països de l’OCDE (14%). Per mitjà de la comparació entre ambdós pressupostos es

res urgents de flexibilització del capítol 1 a fi de garantir la qualitat dels serveis
que presta, la carrera professional dels seus treballadors i el relleu generacional.
Per tant, exigim, en primer lloc, que es retorni a l’autonomia universitària i que
les universitats, dins del marc pressupostari que els pertoqui i exigint-nos el necessari equilibri pressupostari, puguin dur a terme la incorporació de més personal
a temps complet i puguin desplegar una carrera professional de promocions; és a
dir, que deixin de ser restriccions d’aprovació pressupostària el nombre d’efectius
i la massa salarial.

veurà, de forma inequívoca, la manca de finançament de les universitats catalanes
que haurem d’exigir que quedi definitivament resolt al llarg dels propers 4 anys.

D’altra banda, i d’acord amb el que s’ha indicat en el paràgraf anterior (relatiu a la Millora del Finançament de les universitats), cal destacar que a la

2. Ens proposem que el Govern de la Generalitat, Desbloqueg i el Topall del
Capítol 1 per poder Millorar les Plantilles de PAS i PDI. Aquest ha de ser,

Universitat de Girona li correspondria un finançament total addicional de
19.9 milions d’euros. Amb aquests 19.9 milions d’euros addicionals, la Uni-
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versitat de Girona podria destinar, per exemple, uns 12,6 milions d’euros

Per tot plegat, proposem que la Universitat de Girona lideri de nou, com ho ha

més a PDI, 5,4 milions d’euros més a PAS i 1,9 milions d’euros més a despe-

fet en altres ocasions en aquests darrers quatre anys (rebaix del trams 1 i 2 de

sa corrent o inversions. Amb aquests 12,6 milions d’euros addicionals per

les matrícules de màsters; i reconeixement i cobrament dels trams de recerca dels

fer política de PDI podríem abordar les necessàries promocions de TUs a

agregats interins), un moviment i una estratègia comuna entre totes les universi-

CUs, noves places de TUs, noves places de Catedràtic Laboral, noves places

tats públiques que condueixi cap el desbloqueig del Capítol 1, el seu increment fins

d’Agregat, noves places de Lector i noves places d’Investigadors en Forma-

situar-lo a la mitjana dels països de la OCDE i més autonomia universitària per

ció; és a dir, assegurar la carrera professional i el relleu generacional. Amb

dur a terme la seva pròpia política de personal.

aquests 5,4 milions d’euros per fer política de PAS, podríem, per exemple,
destinar 4,0 milions d’euros a noves places de PAS i 1,4 milions d’euros a
promocions internes; assegurant de nou la carrera professional, el relleu

Més infraestructures

generacional i la recuperar la pèrdua de llocs de treball que s’ha produït en

La nostra universitat, en els propers 4 anys requerirà de noves actuacions

el darrers anys com a conseqüència d’una taxa de reposició del 0%. Els 1,9

en l’àmbit de les infraestructures i, per aquest motiu aquesta candidatura es

milions d’euros destinats a despeses corrents o inversions ens permetrien

presenta amb un Delegat del Rector d’Infraestructures i Sostenibilitat que

dotar a tots el serveis administratius i a tots els centres docents, departa-

haurà de vetllar per l’acompliment de les propostes que tot seguit es relacio-

ments i instituts d’un increment pressupostari de més del 50%. Per posar

nen.

un exemple, amb aquests 12,6 milions d’euros addicionals destinats al PDI,
la Universitat de Girona podria convocar: 90 places més de Lector (3,8
milions d’euros); 100 places de promoció distribuïdes en 70 places més
de promoció de Titular d’Universitat a Catedràtic d’Universitat, i 30 places d’Agregat a Catedràtic Laboral (1,0 milions d’euros); 80 noves places
d’investigador pre o postdoctoral (2,1 milions d’euros); i 125 noves places
de professorat distribuïdes en 50 noves places de Titular d’Universitat i
75 noves places de professor Agregat (5,6 milions d’euros). Aquest darrer
exemple ja ens posa de manifest com de lluny estem de les universitats situades
a la mitjana dels països de l’OCDE i de com és d’urgent exigir al Govern de la
Generalitat el millor finançament de les universitats públiques catalanes i la seva
autonomia en les despeses destinades al Capítol 1.

1. Ens cal crear una Comissió Mixta Rectorat, Centres Docents, Departaments, Consell d’Estudiants, Gerència i SOTIM per determinar, actualitzar i avaluar les necessitats d’inversions de la nostra universitat.
Aquest Pla d’Inversions Actualitzat ens permetrà fer un correcte desplegament plurianual, un cop quantificades i prioritzades totes i cadascuna
de les inversions proposades. Aquest Pla d’Inversions Actualitzat haurà de
comptar amb algunes demandes i necessitats històriques i d’altres de més
noves, més recents. A continuació fem una relació de necessitats que no té
la voluntat de ser completa, sinó simplement indicativa del volum d’inversions que requereix la nostra universitat: 1) Estudi i realització d’una Sala
d’Actes a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Aquesta és una
necessitat i reclamació històrica d’aquesta Facultat des de fa molt temps i
que s’ha vist estroncada en el darrers anys com a conseqüència de la reta-
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llada del Pla Plurianual d’Inversions (PIU) de la Generalitat de Catalunya;

Projecte d’ampliació dels laboratoris docents i de creació de laboratoris de recerca

2) Coberta d’una Pista del Serveis d’Esports. Dels romanents de la liquidació

a l’edifici d’Emili Grahit per a les Facultats de Medicina i d’Infermeria; 9)

del pressupost de l’any 2016 ja s’han afectat 100.000 € per l’estudi i inici

Substitució del paviment de la Biblioteca de Montilivi danyat a causa de la ins-

de les obres de la cobertura d’una pista del Servei d’Esports a fi i efecte que

tal·lació incorrecta del linòleum; 10) Projecte d’edifici de serveis al Barri Vell

les activitats esportives no quedin interrompudes per inclemències me-

als terrenys de Portal Nou; 11) Segona fase del centre de processament de dades

teorològiques. Un estudi previ, preveu que el cost total del projecte podria

per a centres, departaments i instituts situat a EPS-II; 12) Implantació del

ascendir a uns 700.000 €; 3) Edifici de Serveis al Campus de Montilivi. L’ob-

sistema de magatzem de dades global que integri les dades de tots els centres i

jectiu d’aquest projecte és doble. D’una banda que els serveis actualment

serveis de la Universitat, en permeti la consulta i la generació d’informes

situats als mòduls prefabricats s’ubiquin en uns espais més adequats i més

i d’indicadors; 13) La tasca de la secretaria general serà molt important,

dignes, i, en segon lloc, que es retirin definitivament els mòduls prefa-

especialment en la primera meitat del proper mandat. A l’estiu de 2018

bricats recuperant l’espai que ara ocupen com a espai verd de relació del

entrarà en vigor la part de la llei de procediment administratiu que obliga

campus de Montilivi. Fa un any, amb la participació del Consell d’Estu-

a totes les administracions a realitzar tots els seus procediments de forma electrò-

diants i dels departaments d’Arquitectura i Enginyeria de la Construcció,

nica. En l’anterior mandat hem informatitzat una part dels processos vin-

i de Ciències Ambientals, es van presentar més de 10 projectes/propostes

culats a la Secretaria General, però manca el gestor documental, l’arxiu

de construcció d’un edifici de serveis de construcció modular que feia

electrònic, i tots els processos acadèmics; etc.

compatible la progressiva construcció de l’edifici amb la progressiva retirada dels mòduls i, alhora, de com quedaria l’espai cívic de relació on ara
estan ubicats el mòduls prefabricats. El càlcul aproximat d’execució dels
diversos projectes va des dels 7 milions d’euros als 9 milions d’euros; 4) Finalització de l’ àrea d’esbarjo i pícnic al campus del Barri Vell (espais de darrere
del rectorat i de l’edifici de Sant Domènec). S’enderrocaran les construccions posteriors a l’absis de l’Aula Magna i es comunicarà el pati del pou
de l’edifici de Sant Domènec amb la muralla; 5) Segona fase de l’adequació
de la capella de Sant Dalmau com a espai polivalent per a l’Aula de Teatre
(caixa negra) i el Cor de la Universitat; 6) Adequació de la capella del Roser
com a espai polivalent per a congressos, seminaris, reunions i com a plató
de televisió per a la Facultat de Turisme; 7) Ampliació i millora dels espais de
menjador existents als diferents campus. Ampliació d’horaris d’obertura; 8)

2. També ens Calen Polítiques ben definides de Sostenibilitat. En posarem
alguns exemples: 1) Implantació d’un servei de préstec de bicicletes elèctriques
als tres campus per a estudiants, PAS i PDI (prova pilot amb PAS) i Millora del servei de préstec de bicicletes convencionals; 2) Polítiques de millora de
l’eficiència energètica als diferents edificis i d’establiment d’incentius per
al foment de l’estalvi; 3) Impuls de la sostenibilitat als campus de la UdG a
través de l’extensió de les energies renovables; 4) Redacció i implantació del
planejament urbanístic del campus de Montilivi. Es reordenarà la circulació
als espais posteriors a Aulari Comú, LEAR i CIAE, i es crearan nous espais
d’aparcament per als membres de la comunitat universitària als espais
posteriors a Aulari Comú, LEAR i CIAE i a les parcel·les situades a la part
sud-est del campus de Montilivi. També es farà una millora integral de la
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il·luminació del campus de Montilivi i s’adequarà l’antic carrer de M.A.

Quan arribi el moment (subfase 4), la UdG haurà d’atendre els processos d’ incre-

Campmany com a rambla universitària i espai per a activitats lúdiques;

ment de patrimoni de la universitat, derivats de la incorporació d’un 40% de la

5) Millora de la senyalització dels campus, tan de l’accés com a l’interior de

superfície del PCiT, i també atendre correctament la gestió total del PCiT. La UdG

cadascun d’ells; 6) Adequació a la llicència ambiental dels diferents edificis de la

haurà de garantir la viabilitat econòmica del PCiT, fet que ja està garan-

Universitat, especialment pel que fa a la Facultat de Ciències, l’EPS i l’edifici

tida per L’EBITDA del PCiT (aprox. 900.000 €/any) que cobreix sobradament

de Sant Domènec; 7) Instal·lació de climatització i aïllament acústic a les aules

la quota d’uns 600.000 € anuals de la hipoteca que és manté amb el Pool Bancari

de les Facultats d’Infermeria i Medicina que donen al carrer d’Emili Grahit; i

per l’Edifici Giroempren, i haurà d’arbitrar les mesures necessàries per tal

8) Establiment de d’un protocol manteniment preventiu dels edificis i espais de la

també de garantir el normal funcionament del PCiT i proposar també les

Universitat. Pla de xoc contra degoters i filtracions d’aigua a tots els edificis.

solucions més adients per donar continuïtat al personal administratiu que

Ampliació del servei de seguretat als diferents campus i implantació d’un

al dia d’avui estar donant un servei de qualitat a tots els usuaris.

sistema d’acompanyament en horari nocturn. Establiment d’un servei de
seguretat de 24 h i 7 dies a la setmana al campus del Barri Vell.
3. També ens Caldrà preveure el Retorn de les unitats productives del Parc
Científic i Tecnològic a la UdG. Algunes qüestions prèvies de gran rellevància són: a) El PCiT està tot edificat sobre uns terrenys que són propietat de
la UdG; b) La UdG en té el dret de superfície i en, aproximadament uns 60
anys, tot el que està edificat passa a ser propietat de la UdG; c) De tot l’edificat al PCiT, aproximadament un 40% és propietat de la Fundació del PCiT
i l’altre 60% és de la UdG; d) La Fundació té com a patrons representants de
la UdG, de la Diputació, del Ajuntament, de la Cambra de Comerç i de la FOEG;
i e) Únicament els edificis o parts d’edificis de la Fundació van ser sotmesos a preconcurs – concurs de creditors – i liquidació. En aproximadament
un any, tots els edificis o parts d’edificis propietat de la Fundació, poden
revertir en propietat de la UdG. En tot cas, sempre garantint que l’activitat
del PCiT continuarà com fins ara i la seva missió serà la d’impulsar la
recerca i la transferència de coneixement de les empreses o institucions
instal·lades, sempre en col·laboració amb els grups de recerca de la UdG.
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Propostes que són fets
2014-2017
La política de PDI durant l’anterior mandat ha estat condicionada per la limitació que suposa el topall de capítol 1 (no increment dels “efectius” i no increment
de la “massa salarial”) marcat per la Generalitat de Catalunya. Dins d’aquest
rígid marc pressupostari, no obstant, el rectorat ha adoptat mesures que han
fet possible els dos objectius principals del programa de govern 2014-2017:

Política de
personal docent
i investigador

respectar els compromisos presos amb el PDI temporal i no consolidat (en
particular, amb els recercadors Ramón y Cajal i els lectors acreditats que finalitzaven el seu contracte) i incorporar nou professorat a temps complet per a l’ imminent relleu generacional.
Avui ja disposem de dos instruments claus: una Plantilla Teòrica de Professorat, acordada pel Claustre Universitari 1/2016, 18 de febrer, i unes Directrius de Planificació de la Contractació, aprovades per Acord del Consell de
Govern 3/2016, de 12 de maig.
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S’han emprés mesures que asseguren la continuïtat i la possibilitat d’estabi-

sindicals PDI, i la regularització del procés de contractació d’associats a

lització del professorat no consolidat que estava contractat a temps complet

temps parcial.

en el moment d’aprovació de l’acord del claustre sobre Plantilla Teòrica. S’han
impulsat dues mesures (de caràcter temporal i urgent) per alliberar recursos
de capítol 1 genèric i aconseguir el finançament de les mesures d’estabilització. Primera: l’anàlisi, avaluació i revisió de la normativa de rebaixos docents,
amb la finalitat d’aconseguir reduir en uns 250 crèdits l’impacte sobre el
pressupost de capítol 1. Segona: implementar un programa de punts per ajuts
a la recerca i la docència, amb relació a la tutorització de TFG, TFM i PE, que

Més UdG, més propostes
2018-2021

ha aconseguit reduir més de 750 crèdits de contractació. El resultat de les

1. Proposem Retornar els TFGs, TFMs i PE en la modalitat de crèdits dins

dues mesures empreses han permès dotar 61 places de professorat agregat

del Pla Docent del PDI per al curs 2018-2019. Els 750 crèdits correspo-

en interinatge, facilitant la continuïtat a la UdG a la immensa majoria del

nents a la tutorització dels Treballs Fi de Grau i Fi de Màster, i Pràctiques

professorat temporal a temps complet. S’han impulsat accions adreçades a

en Empreses, que van ser retirats del Capítol 1 per poder assolir la pro-

l’estabilització dels recercadors del Programa Ramón y Cajal i s’ha impulsat

moció de 61 lectors a agregats interins, seran retornats degudament al pla

l’estabilització dels darrers col·laboradors temporals.

docent del PDI, a fi de poder programar el pla docent de la UdG del curs

Pel que fa a la dotació de noves places, s’ha pogut convocar en els darrers

2018-2019 amb aquests crèdits reincorporats.

tres anys un total de 15 places de lector, la seva majoria han recaigut en de-

2. Proposem Debatre, Consensuar i Aprovar el Pla de Dedicació Acadè-

partaments i àrees molt deficitaris. I pel que fa a les places de Catedràtic, la

mica del PDI. Dos aspectes del Programa de Govern (2014 – 2017) no han

Plantilla teòrica posa de manifest que és la figura que està menys coberta per

pogut avançar pel camí esperat a causa de les tensions de gestió del capítol

l’actual plantilla. Per primer cop en molts anys, l’any 2016 s’han convocat 6

1 genèric del pressupost: el Pla d’Activitats (Missions) del PDI de la UdG i

places de CU i al 2017, 4 places de catedràtic contractat per donar la possibilitat de

un millor Reconeixement de la Docència. El Pla d’Activitats, entès com

promoció professional als professors agregats acreditats.

una eina consensuada per definir quines activitats poden ser considera-

Dins la política de promoció professional s’ha posat en marxa (2017) un Programa de Millora Curricular obert a tot el PDI a temps complet, amb una
dotació pressupostària de 1.340.000€. Cal destacar també tres actuacions
addicionals: l’aprovació del nou Pla Marc de Formació del PDI de la UdG
(2017-2021), la posada en marxa de la Comissió Paritària VR-Representants

des i quina ha de ser la seva valoració en termes de reconeixement de
la dedicació. Entre aquestes activitats hi ha principalment la dedicació
docent, i l’aspiració a reconèixer adequadament les diferents tipologies
docents, l’entorn en què la docència es desenvolupa i l’aspiració a tenir
una docència més internacionalitzada. La rigidesa imposada pel topall de
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capítol 1 genèric ha obligat a prioritzar altres estratègies, molt més con-

3. Volem Incrementar l’Autonomia per als Departaments en la Gestió dels

junturals, en lloc d’objectius més estructurals i permanents. Cal aprovar

Recursos de Contractació. Un dels aspectes més positius del fet de dis-

amb el màxim consens un PLA DE DEDICACIÓ ACADÈMICA (PDA) DEL

posar d’un model de plantilla teòrica és que aclareix l’horitzó pel què fa

PROFESSORAT DE LA UdG, mitjançant el qual trobin resposta molts dels

a la planificació de la plantilla bàsica o estructural dels departaments. Els

problemes de reconeixement de la dedicació del professorat a la docèn-

recursos amb què cal dotar aquesta plantilla bàsica o estructural ja no es

cia i moltes altres tasques. Ens cal dotar-nos d’un model més sofisticat i

confonen amb els recursos per a cobrir les necessitats dels departaments,

complet que superi l’actual acord de dedicació basat en el Decret Wert,

que depenen de la capacitat docent de la plantilla actual de professorat

que determina la reducció de la capacitat docent del professorat i obliga

permanent per a cada curs acadèmic.

a contractar més personal a temps parcial i a reduir programació en els
estudis oficials. El PDA podria incorporar moltes tasques de gestió i afavorir un reconeixement més equilibrat dels diferents càrrecs i encàrrecs,
als efectes de la reducció docent que requereix el seu exercici (el cas més
clar és la reducció docent dels coordinadors d’estudi de grau, de les dobles
titulacions de grau o de màsters interuniversitàris). Trobaríem diversos
casos que cal atendre adequadament. A títol, d’exemple, us posem un cas
que afecta molt especialment a la Facultat d’Educació i Psicologia; convé
valorar adequadament la feina de gestió del pràcticum (sobretot, als graus
de Mestre d’educació primària (MEP) i Mestre d’educació infantil (MEI),
però també al Màster de professorat (MUFP). S’ha de valorar bé la doble
titulació MEP-MEI i reconèixer la feina de coordinació de les dobles titulacions (en general). Pel que fa al pràcticum, la gestió és molt complexa
(perquè implica contactes amb molts centres) i comporta molta feina al
coordinador del pràcticum (que pot coincidir o no amb el coordinador de
l’estudi).

Tenir una plantilla teòrica fa possible, així mateix, dissenyar i posar en
marxa eines que permetin que els departaments puguin fer una política pròpia de contractació respecte a la seva plantilla complementària o no
estructural. Actualment, aquesta es conforma sobretot amb professorat
associat a temps parcial (ATP). Però cal fer possible més opcions i que els
departaments tinguin més instruments per construir estratègies consistents en recerca i en docència. Per això, es proposa desenvolupar un model
que estableixi cada any la capacitat abstracta de contractació de cada departament, en funció de variables com l’encàrrec docent o els rebaixos no
coberts per la plantilla bàsica o estructural, però també incloent dotacions
singulars per a la incorporació temporal de personal altament qualificat
(p.ex. recercadors RyC, Marie Curie, guanyadors d’ajuts de l’European
Research Council) o la internacionalització de la plantilla. El model assignaria un nombre d’unitats de contractació als departaments i aquests
podrien decidir si fer contractació d’ATP com fins ara o bé convertir-les
en contractació d’altres figures contractuals temporals, a temps complet o

Ja hi ha força feina feta; durant aquest any 2017 diversos grups de treball

temps parcial, en funció d’una taula d’equivalències ajustada al pressupost

ja han debatut i desenvolupat llistats d’activitats per al possible PDA del

de la UdG.

professorat de la UdG. Ens caldrà arribar a consensuar un document final.
4. Proposem Definir una Planificació de la Contractació i Promoció per a
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tots els Departaments. Els nous escenaris que s’han obert l’any 2017 amb

Donarem continuïtat a les convocatòries de promoció a catedràtic/ca adreça-

el procés d’estabilització d’interins de més de tres anys, si tenen continuïtat

des al professorat titular o agregat que estigui acreditat, per tal d’aconseguir

en el futur, obligaran a una revisió parcial del model aprovat pel Consell

apropar-nos a la dimensió fixada a la plantilla teòrica. Alhora proposarem al

de Govern respecte a l’assignació de places permanents als departaments.

Consell de Govern la convocatòria extraordinària de places de catedràtic/ca,

En primer lloc, cal incorporar els criteris d’assignació als departaments de

per a cadascun dels àmbits, per tal de reconèixer la trajectòria individual en

les places de la taxa de reposició per a estabilització de personal temporal.

docència, recerca i transferència i la projecció present i futura dels candidats

En segon lloc, també cal redefinir els criteris d’assignació de les places de

que podrien concursar a les places que es convoquin.

la taxa de reposició ordinària, que ara estan del tot vinculats a la presència d’interins al departament al qual s’assigna la plaça. De cara al futur, cal
evitar generar més interinatges i oferir als professors a temps complet a qui
s’acabi el seu contracte temporal la possibilitat d’optar a una plaça permanent, sempre que compleixin els requisits que, prèvia negociació amb els
representants sindicals del PDI, hagi determinat el consell de govern.

5. Us proposem Potenciar l’Avaluació Interna del PDI i Establir Incentius per
a la Millora constant de la tasca de Recerca i Docència. Moltes universitats
tenen desenvolupades eines per avaluar l’assoliment del seu PDI, especialment
amb la finalitat d’aplicar el resultat d’aquesta avaluació periòdica als seus Plans de
Dedicació Acadèmica i també per a l’assignació de recursos en el marc de programes
de foment de la recerca o la innovació docent. Caldria apostar per aquesta via,

Pel que fa a les places de lector, cal distingir les places de lector vinculades

també per encabir el procés d’avaluació de l’assoliment del nou professorat

amb la transformació de contractes a temps complet existents en la plantilla

que haurà d’anar incorporant-se per la via Lector Tenure Track en aquests

de professorat (visitants, comissions de serveis, investigadors ordinaris) i

propers anys.

places de lector amb compromís d’estabilització, en la fórmula anomenada
Lector-tenure track o Lector-tenure eligible, que consisteixen en places noves
de lector, no existents a la plantilla, i que, en funció dels recursos disponibles, es convocarien mitjançant el programa Serra i Húnter i que, superada
l’avaluació específica en el tercer any de vigència del programa, donarien
lloc a la convocatòria d’una plaça permanent dirigida a l’estabilització definitiva del professor. Els criteris de planificació de la contractació s’haurien
d’ajustar per centrar-se en aquesta segona modalitat de lector, establint els
instruments transitoris necessaris per a canalitzar la continuïtat del professorat actualment contractat a temps complet.

6. Proposem una nova Edició del Programa de Millora Curricular del PDI.
Dins la política de promoció de la carrera professional editarem un nou Programa de Millora Curricular obert a tot el professorat a temps complet, un cop
completat i corresponentment avaluat el Programa convocat aquest any 2017.
7. Proposem Abonar els Trams de Recerca i Docència als Agregats Interins
abans d’acabar aquest any 2017. La UdG, no esperarà a rebre de la Generalitat
l’import que correspon (que podria trigar alguns mesos); aquest rectorat ja
té feta una reserva pressupostària d’uns 300.000 €, afectada específicament
per poder fer efectiu aquest pagament en caràcter retroactiu per aquest mes
desembre.
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Propostes que són fets
2014-2017
Regularització de la relació de llocs de treball
Entre els anys 2014 i 2017 s’han dut a terme una sèrie de modificacions i
regularitzacions en la RLT, a l’objecte d’aconseguir reflectir en la RLT tots
els llocs de treball del PAS que tenint la consideració d’estructurals, no hi
estaven inclosos anteriorment. Les actuacions dutes a terme han significat la

Política personal
d’administració
i serveis

creació de 166 nous llocs de treball, a l’objecte de reflectir tots els que tenen
la consideració d’estructurals i l’amortització de 71 llocs per ser obsolets o
per adequació de l’estructura a les línies del programa de govern. A més es
duen a terme les següents actuacions: a) Supressió de dues vicegerències (2014);
b) Actuació referent al col·lectiu d’oficials de suport i auxiliar de serveis. (2015); c)
Actuació referent a la reclassificació per a millora dels llocs catalogats com a C1/C2
16 a C1/17 (2016); d) Actuació referent a la reorganització d’ àrees d’estudi i la creació
de l’estructura administrativa del centre de postgraus (2017); i e) Actuació referent a
l’RLT dels serveis centrals i l’ICE (2017).
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Convocatòria per la provisió de places
Com a conseqüència directa o indirecta de les modificacions en la RLT, s’han
portat a terme i es continuen gestionant els concursos necessaris per a la
cobertura definitiva de places, conduent a possibilitar la promoció i proporcionar estabilitat al personal, tant funcionari com laboral. Concretament,
s’han efectuat i resolt un total de 38 convocatòries, n’hi ha en curs un total de
69 i programades per portar-les a terme en els mesos que queden d’exercici
un total de 34. Les convocatòries inclouen un total de 141 places.

menament provisional de PAS funcionari i creació de les corresponents borses de
treball (A1/A2). Modificat el Reglament de provisió de llocs de treball del personal
d´administració i serveis funcionari de la Universitat de Girona, amb l’objecte d’afavorir la mobilitat. Reactivat, des del 2016, l’oferta pública d’ocupació del
personal d’administració i serveis, com un pas més per a l’estabilització del personal. Implantat com a sistema pilot el sistema de teletreball. Homogeneïtzades les
retribucions del PAS temporal amb les del de caràcter definitiu: “Igual treball,
igual retribució”. Assignada en el 2017 una partida de 600.000€ per a millora
de l’equipament informàtic i altre equipament del PAS. Afectats 300.000€ de

Millora de la qualificació i condicions de treball

romanents d’exercicis anteriors per a l’estudi i execució d’un pla per a la millora

Reducció del calendari laboral, passant de les 1.566,5 hores anuals, que es treba-

llocs de treball de personal laboral que els hi pertocava.

ergonòmica dels llocs de treball del PAS. Assignació del “plus de perillositat” als

llaven en el 2013, a les 1.462 hores anuals que es treballen actualment. Revocació de totes les resolucions que assignaven retribucions fora del que pertocava
segons l’RLT. Millora del programari de gestió horària, quedant incorporats
dos dies addicionals d’assumptes propis. Signat acord de regulació dels dies
d’absència per motius de salut sense descompte de nòmina (indisposicions).
Estableix un límit de 8 jornades, dels quals 4 es poden realitzar de manera
fraccionada. Activada la Comissió Paritària de Malalties. Aplicades mesures de
conciliació. Un total de 1.869 sol·licituds de PAS de la UdG han estat ateses
en matèria de conciliació en el període comprès entre desembre de 2013 i
setembre 2017. Aprovat un acord sobre vestuari, en virtut del qual es liquida al
personal amb dret l’import corresponent, en un pagament anual, mitjançant
la nòmina. Incorporat als llocs de treball del PAS laboral a que pertoca un complement de plus de perillositat, toxicitat i duresa, que amb anterioritat no estava
recollit a l’RLT en tots els supòsits. Modificat el reglament de bestretes, amb una
millora de les condicions per a la seva concessió. Signat un acord sobre mobilitat
de personal funcionari a institucions del grup UdG. Aprovat la normativa per a no-

Oferta pública d’ocupació
En relació a l’oferta pública d’ocupació 2017 és de significar que, en data
5/4/2017, els gerents de les UUPPCC van adreçar un escrit al DGU sol·licitant
expressament la necessitat d’estendre al PAS tot allò acordat i referit al PDI
universitari en l’acord de 29/3/2017 per a la millora de l’ocupació pública.
Amb posterioritat, diverses actuacions portades a terme per les gerències de
l’ACUP i pels representants sindicals ha donat com a resultat que per aquest
any 2017 es puguin incloure en l’OPO les places següents: a) Les places que
han quedat vacants durant el 2016 per cessaments en la prestació de serveis de
personal fix del PAS ( jubilació, retir, renúncia, declaració d’excedència sense
reserva de lloc de treball, l’extinció del contracte de treball o altra situació
administrativa sense reserva de plaça); i b) Les Places de caràcter estructural de
PAS que, estiguin dotades pressupostàriament i que, des d’una data anterior
a l’1 de gener de 2005, hagin estat ocupades ininterrompudament de forma
temporal. Això ha donat la possibilitat que aquest any l’OPO sigui de 4 places
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incloses a l’apartat a) i de 20 places derivades de l’apartat b). Total 24 places. Les

la normativa vigent. Han passat 4 anys i tenim nous reptes i objectius que

gerències i representants del personal continuem fent actuacions en la línia

fan que us proposi una Política de Personal de Gestió Administrativa basada

d’aconseguir, com a equiparació al PDI, que la Llei de Pressupostos Generals

en l’anàlisi de l’estructura de gestió necessària per assolir els objectius de

de l’Estat per al 2018 inclogui una taxa de reposició addicional per a l’es-

futur. Cal revisar amb profunditat l’estructura de gestió. Es va començar

tabilització del 90% de les places estructurals del PAS, ocupades de forma

a treballar en l’anterior mandat en una RLT anomenada idònia, cal ava-

temporal i ininterrompudament al menys en els tres anys anteriors al 31 de

luar les propostes fetes, estudiar i buscar alternatives i acords, treballar

desembre de 2016.

intensament per aconseguir l’estructura de gestió que ens permeti assolir
els objectius.
3. Apostarem per Estructures àgils i flexibles, que provoquin i facilitin treballar de forma transversal i coordinada , que tinguin com a objectiu la

Més UdG, més propostes

millora continuada dels processos i procediments, que fomentin la parti-

2018-2021

començar a treballar amb una estructura il·lusionada i compromesa, que

cipació dels equips en la gestió, aportant nous criteris. Ja fa 25 anys vàrem

amb tenacitat i professionalitat ha situat a la UdG com a referent em molts

Revisió de l’estructura de gestió
Del suport administratiu a la gestió administrativa.
1. Un principi bàsic, previ a tot: ens comprometem a Seguir treballant intensament en l’estabilització de tot el PAS, cap plaça estructural ha de ser
coberta per un fals interinatge.

aspectes. Ara toca fer un pas més. En 10 anys hi haurà un canvi generacional, molts dels que vàrem començar aquest projecte ens jubilarem i cal per
tant preparar el relleu generacional, persones amb experiència i capacitat
començaran a assumir nous reptes. Volem dotar-nos d’una estructura organitzativa més tecnificada, una major professionalització/tecnificació en la gestió;
dotar-nos de les eines i els equips que ens permetin que amb la màxima transparència, respectant les normatives i proposant un model sostenible econòmicament, ens

2. Us proposem una Política de Personal de Gestió Administrativa basada

permetin nous formats i models de gestió.

en l’anàlisi de l’estructura de gestió necessària per assolir els objectius
de futur. Fa 4 anys em vaig presentar amb un programa concret de gestió
de personal PAS , basat principalment en aprovar una estructura organitzativa, es a dir una RLT que reflectís totes les places estructurals, aflorar i
consolidar una estructura organitzativa i proveir totes les places seguint

4. Ens comprometem a Reclassificar un nombre important de places. Avui
cal reconèixer i agrair la implicació de tots els que varen i vàrem creure en la
universitat, però també cal fer un pas més, cal preparar el relleu i dotar l’estructura organitzativa de més tècnics, equilibrar i compensar l’organigrama,
redefinir funcions i responsabilitats, innovar, internacionalitzar, digitalitzar,
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créixer són alguns dels reptes. Tenim les persones amb els coneixements i la

l’estratègia definida per la Universitat. Cada persona podrà dissenyar la

capacitat per fer-ho. És per això que volem reclassificar un nombre important de

seva carrera professional, incidint en aquells aspectes i àrees en què es vol

places. Per posar alguns exemples: la promoció d’un 10% de places de C1 a A2 (antic

especialitzar i millorar les seves competències.

B) i la millora del complement de lloc de treball d’algunes places, les que el tenen més
baix, com per exemple les places de tècnic de laboratori, entre d’altres com a mínim.
Són mesures o propostes que suposaran un increment qualitatiu de la plantilla, de l’estructura que ens ha de permetre estar en condicions de donar
resposta als objectius definits.

Negociació - participació
1. Volem Potenciar/Incentivar la participació dels diferents col·lectius del PAS.
En aquesta nova política de gestió administrativa serà clau la negociació amb
els representants de personal, així com la constant comunicació i participació

Millora continuada de la qualificació del
pas: formació
La política de personal, és gestionar persones, analitzar i definir aspectes relacionats amb la formació i la carrera professional, gestionar les expectatives,
iniciatives i objectius.

dels diferents col·lectius en temes claus i fonamentals per a la UdG. La participació de totes aquelles persones que vulguin la millora permanent de la
UdG serà un tret fonamental de la nostre política: volem potenciar/incentivar la
participació dels diferents col·lectius, cal incorporar el coneixement i experiència de
tots, creant meses de negociació i grups de treball que de manera transversal participin
en els diferents àmbits de la gestió universitària. Per aquest motiu definirem el Pla d’Activitats del personal de gestió administrativa.

1. Ens cal Articular i Explorar noves formes de gestió de la formació (presencial - no presencial). Fórmules que permetin el creixement personal i
creixement qualitatiu de l’estructura. Cal analitzar les necessitats formatives a curt, mig i llarg termini, en tots els aspectes que abraça la gestió: el
coneixement de llengües n’és un, sense oblidar altres aspectes relacionats
amb el lideratge, direcció i coordinació d’equips, com aquells més tècnics
i específics necessaris per al correcte desenvolupament de la feina.
2. Ens cal Ajustar el nou el Pla de formació -els formats i continguts- a la

Tenim grans reptes i cal afrontar-los amb la màxima complicitat i consens.
Sabem que per garantir la consecució dels objectius cal convèncer, treballar
en equip amb la participació de tots, analitzant i sospesant els punts forts i els
febles de la nostre institució .
2. Ens caldrà Iniciar diferents reformes entre les quals destaquen: Reglament
de provisió, Reglament d’accés, Reglament de la borsa, i Avançar amb el teletreball, passant del pla pilot a una regulació d’aquest.

nova estratègia de gestió administrativa. El pla de formació ha de garantir la continuïtat de les propostes en el temps, permetent així una planificació, ha de ser flexible i adaptat a les possibilitats en temps i esforç de
cada persona, en funció dels seus objectius professionals i d’acord amb

Compromís social
Un dels eixos fonamentals en què orientem la nostre actuació és el compromís social (la superació de les desigualtats, la salut, el medi ambient, entre
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d’altres). Volem que aquest sigui un eix vertebrador i transversal de totes les

proposta de millora per fases, dins dels tres anys següents del mandat, per

nostres actuacions.

assegurar la seva viabilitat econòmica en tot moment (cal recordar que ja
hi ha afectats 300.000€ de romanents de la liquidació del pressupost 2016

1. Necessitem la Participació del PAS en les propostes d’activitats i programes en tots els aspectes que facin de la UdG una universitat compromesa

per a l’estudi i execució d’un pla per a la millora ergonòmica dels llocs de
treball del PAS).

que busca de manera permanent la millora de la qualitat de vida de tota
la societat.

Condicions de treball
1. Sempre respectant la normativa, Mantindrem i Incorporarem totes aquelles mesures que respectant la vocació de servei públic i d’eficàcia en la
gestió permetin la conciliació i la flexibilitat. Per exemple, les universitats
publiques catalanes tenen una mesa on es proposen i acorden de manera
conjunta els “acords concilia”, la UdG seguirà sent un actor destacat en
aquesta mesa, creant un grup de treball a la UdG que realitzi propostes
que seran proposades a les altres universitats.

Foment de la participació i la
representació del pas
1. Proposem Incrementar la Dotació Pressupostària dels representants del
PAS (i PDI). Un altre dels objectius que ens proposem és dotar als representants del PAS i del PDI (Comitès, Juntes, Seccions Sindicals, etc.) d’una
dotació pressupostària suficient per poder atendre adequadament la seva
tasca dins i fora de la universitat (telefonia, desplaçaments, material fungible, material inventariable, etc. Per això, proposem, en dos anys, arribar a
quadruplicar la seva dotació pressupostària actual, passant, en el seu conjunt dels 12.000 € actuals (2.500 € x 4 corresponents a Comitès de PDI i

2. Respectarem els acords presos en temes de calendari laboral (1.462h/

PAS i Juntes de PDI i PAS; i 2.000 € per Seccions Sindicals), als 48.000 €;

any), dies de tancament per estalvi energètic, així com aquelles mesures

amb la possibilitat de traspàs entre aquestes estructures i amb afectació dels

que millorin la qualitat de vida de les persones respectant els criteris de

romanents específics en les corresponents liquidacions pressupostàries.

viabilitat i sostenibilitat.

Salut laboral

2. Proposem Impulsar l’Associació de PAS-UdG. Es tracta d’una Associació,
en fase de creació, que compta amb un pressupost inicial de 20.000 €
(procedents dels romanents de l’exercici 2016) i que ha d’aglutinar PAS,

1. Ens plantegem donar un impuls decisiu a la Millora de les condicions de

tant laboral com funcionari, per dur a terme activitats culturals, lúdiques,

treball del PAS. Per aconseguir-ho, realitzarem un estudi liderat per l’OSL

etc., activitats transversals dirigides a fomentar el sentit de col·lectiu i la

sobre les condicions de treball de totes i cadascuna de les places de la UdG.

seva implicació amb el projecte UdG.

Aquest estudi s’ha de desenvolupar dins de l’any 2018 i ha de presentar una
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Propostes que són fets
2014-2017
Dels apartats anteriors d’aquest resum de Propostes i Fets del període 20142017 hi ha força accions que afecten al col·lectiu d’estudiants i que en aquest
apartat específic no s’hi relacionen per evitar duplicitats. Es tracta de múltiples Actuacions com: a) les beques atorgades a estudiants per cursar màsters,
b) l’ampliació d’espais de la seu del Consell d’Estudiants, c) la reducció de grups de
primer curs de tots els Graus a 60 estudiants, d) el fraccionament del pagament de la
matrícula, e) ajuts per estudiants de màster i doctorats per a la seva internacionalització, f) els ajuts i d’emergència a matrícules desplaçaments, etc.

Política
d’estudiants

Relació amb el consell d’estudiants, foment de la seva
participació i relació amb els exestudiants
L’any 2014, s’incrementa amb un estudiant més la seva representació al
Consell de Govern de la Universitat. Aquest estudiant és escollit per i entre
els estudiants. Des de l’any 2014, un representant dels estudiants intervé en
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els actes d’Inauguració del curs acadèmic (2014-2015; 2015-2016; 2016-2017 i

i Bitxacs UdG. S’han convocat 4 edicions d’Ajuts econòmics per al Foment

2017-2018). Tanda de reunions amb els delegats i subdelegats de les diverses

Associatiu amb una partida de 25.000 euros anuals (increment des de l’inici

Facultats/Escola de la Universitat de Girona. Suport a 2 edicions del curs Co-

del mandat de 5.000 €).

neix-te i de 4 edicions del Curs d’Introducció a la UdG organitzats pel Consell
d’Estudiants. Suport a 4 participacions a la Lliga de Debat organitzada per la

Increment de la dotació pressupostària

Xarxa Vives d’Universitats i a la final de la Lliga de Debat amb seu a la UdG

A partir dels romanents de l’exercici pressupostari 2016 de la UdG, s’ha

(curs 2013/14). Ajuts per al Foment de la Participació dels Estudiants amb una

aprovat destinar 500.000 euros a la inversió en material per l’organització

dotació de 7.000 euros destinats a cobrir activitats de representació dels estu-

d’esdeveniments com ara: generadors, carpes corporatives i escenari, entre

diants (any acadèmic 2016/17). Alhora s’han tirat endavant 4 convocatòries de

d’altres. En el Pressupost de la UdG del 2016 es va incrementar el pressupost

les noves Ajudes de Col·laboració a la Biblioteca. Estudi del protocol i proce-

del Consell d’Estudiants en un 50% a fi i efecte de poder atendre, entre d’altres, la

diment de sol·licitud de les Beques-Salari per a estudiants de la UdG (reserva

creació de les Sectorials d’Estudiants per Centres Docents.

de 200.000 €). Pel que fa als exestudiants, juntament amb l’exrector Dr. Joan
Batlle, s’ha treballat en el projecte UdGAlumni, a partir de reunions amb
les diverses associacions que inclouen estudiants de la UdG, reunions amb
representants de centres, caps de servei, Cd’E i Cd’A, i s’ha creat una eina
web que recull la seva experiència i necessitats per tal de donar un espai als
exestudiants de la UdG capaç de generar noves xarxes socials i capital social.

Relació amb el consell d’associacions i foment de
l’associacionisme

Inserció laboral dels estudiants
Tres edicions del conveni de la UdG amb el Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC). Hi han participat més de 700 estudiants. L’Oficina Universitat-Empresa s’ ha proporcionat el darrer curs un total de 2.300 ofertes de pràctiques acadèmiques
externes. S’està treballant en el projecte UdGProfessional. Té per finalitat l’acompanyament de joves recentment titulats i dels estudiants dels graus o màsters a
fi d’ajudar-los a accedir a un lloc de treball dins d’una empresa o institució de
la Unió Europea.

S’ha donat suport al Consell d’Associacions en la campanya de difusió del
seu Facebook amb l’objectiu d’ampliar la seva xarxa social. S’ha col·laborat

Política cultural i estudiants

amb el Consell d’Associacions en l’organització de 3 edicions de la Fira d’As-

Quatre edicions dels nous programes culturals “Temps de Flors a la UdG”

sociacions de la UdG que han permès rebre els estudiants de primer curs i

i “Temps de Cultura a la UdG” adreçats a tota la comunitat universitària, i

alhora donar a conèixer a la comunitat universitària les associacions de la

protagonitzats per estudiants. Entrada gratuïta als estudiants al festival Gi-

UdG. S’han incorporat 6 noves associacions al registre d’associacions de la

rocòmic i descomptes al festival Strenes.

UdG: Moviment Nòmada per a la Sostenibilitat, Girona International Students Association (GISA), Club d’Immersió, UdG Racing Team, Debat UdG
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Política d’esports i estudiants

2. També proposem un Increment de la Dotació al Foment Associatiu. Ate-

4 noves edicions del Programa de Suport Acadèmic per Esportistes d’Alt

nent a que el nombre d’associacions inscrites al registre de la Universitat

Nivell.

de Girona s’ha incrementat al llarg del mandat, es faria necessari un increment de la dotació d’aquests ajuts per tal de poder donar resposta al
nombre de sol·licituds presentades. Es proposa que la quantia de 25.000 euros

Més UdG, més propostes
2018-2021

passés a ser de 30.000 euros.
3. Proposem un Increment de la Dotació dels Ajuts pel Foment de la Participació dels estudiants. Atenent al nombre de sol·licituds presentades

1. Proposem la Creació d’un Programa de Suport als estudiants claustrals

en la primera convocatòria d’aquests ajuts i a l’interès que han generat,

i altres estudiants amb tasques de representació interna o externa (CEU-

es proposa incrementar la partida que s’ hi destina, i passar de 7.000 euros a

CAT, etc.). Proposem preparar un Programa de Suport als Estudiants amb

10.000 euros.

tasques de representació/gestió interna o externa (Claustrals, representants
de Juntes de centre docent, delegats de curs o de titulació de grau o de
màster, representants en organismes externs com el CEUCAT o similars,
etc.) en la línia del Programa de Suport als Esportistes d’Alt Rendiment.
El programa permetria a aquells estudiants claustrals que voluntàriament
s’hi volguessin adherir, disposar d’un tutor al seu centre docent que els ajudaria en la compaginació de les tasques de representació amb el seguiment
dels estudis. D’aquesta forma s’acompliria amb l’article 36 del Estatuto
del Estudiante Universitario (Real Decreto 1791/2010, de 30 de desembre,
BOE-A-2010-20147, pàg. 16): “Los representantes de los estudiantes tienen derecho
a que sus labores académicas se compatibilicen, sin menoscabo de su formación, con
sus actividades representativas”. Així mateix, també proposem estudiar amb
el Consell d’Estudiants, l’assignació d’una Beca/Salari “tipus col·laboració” per
a tots aquells estudiants que duen a terme tasques de representació/gestió
que cobreixi les despeses associades a la seva tasca de representació/gestió
(desplaçaments, dietes, etc.).

4. Proposem la Creació dels Ajuts pel Foment a Activitats dels UdGAlumni. Ara que el projecte UdGAlumni és ja una realitat, és d’interès seguir
treballant en la cerca d’Alumni i en l’establiment de contactes. Una via
interessant a explorar seria que els Alumni tinguessin l’opció de presentar
projectes d’activitats a dur a terme en relació amb la Universitat de Girona. Per exemple, recentment dues exestudiants del grau de Biotecnologia
i que formen part d’una associació científica de biotecnologia sense ànim
de lucre volen que el proper congrés anual d’aquesta associació s’organitzi
amb seu a la UdG tenint en compte els docents de la UdG com a ponents
i membres del comitè científic, i als estudiants de la UdG com a presentadors de treballs o col·laboradors en l’organització. Una iniciativa com
aquesta es podria veure recolzada rebent un suport econòmic amb aquest
tipus de nou ajut, i alhora la UdG es podria veure beneficiada amb l’increment d’aquest tipus d’activitats i el seu ressò social. Es proposa dedicar-hi
una quantia de 10.000 euros anuals.
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5. Proposem un Increment de la Dotació per als Muntatges del Temps

convenientment acordat amb el Consell d’Estudiants a fi i efecte de proce-

de Flors als espais UdG. En el programa Temps de Flors es destina ajut

dir a la seva adquisició per la via administrativa i legal que correspongui

econòmic al projecte ornamental del Pati de les Àligues que resulta guan-

(concurs públic, licitació, etc.).

yador del corresponent concurs (entre 1.500 i 2.000 euros) mentre que la
decoració de les escales de Sant Domènec i del Claustre de les Facultats
de Lletres i de Turisme va a càrrec dels artistes florals a partir de la subvenció que reben de l’Ajuntament de Girona. Per tal que la decoració en
aquests dos espais guanyi potència es proposa invertir també en aquesta
ornamentació amb el benentès que en el cas del claustre es podria també
trobar suport econòmic des dels dos deganats implicats. Es proposa que des
del rectorat es poguessin dedicar 2.000€ a cada espai.

7. També proposem el Desplegament de les Beques-Salari. Elaboració
de la convocatòria pilot pel curs acadèmic 2018-2019 de les anomenades Beques-Salari per estudiants de la UdG (es compta amb una reserva
pressupostària de 200.000 € procedent d’una afectació dels romanents
de l’exercici pressupostari 2016). Els serveis jurídics de la universitat, el
Consell d’Estudiants de la UdG i el Consell Social hauran d’acordar els
propers mesos les bases de la convocatòria on constaran els requisits dels
sol·licitants, els terminis de presentació dels ajuts, els criteris de priorit-

6. Proposem Desplegar el Programa d’Adquisició de Material per a Activitats culturals/lúdiques dels estudiants. A partir dels romanents de l’exer-

zació i adjudicació i qualsevol altra base reguladora d’aquesta convocatòria que garanteixi la igualtat de concurrència i la transparència.

cici pressupostari 2016 de la UdG, s’ha aprovat destinar 500.000 euros a la
inversió en material per l’organització de diversos d’esdeveniments (festa major,
barraques a les festes de Sant Narcís, Octoberfest, etc.) organitzats pels estudiants
(consell d’estudiants, associacions, etc.) com ara: generadors, carpes corporatives i escenari, entre d’altres. Aquest tipus de material també podria
estar a disposició dels altres col·lectius de la UdG (PDI i PAS). El Consell
d’Estudiants ja va presentar fa uns mesos una proposta d’adquisició de
material (15 casetes UdG dotades de calefactor; 2 cases UdG dotades de calefactor; 1 escenari 10x10m; 40 tanques d’acer galvanitzat; 5 planxes de gas
butà; 2 generadors monofàsics; 1 generador trifàsic; 5 extintors de pols i 2
extintors de CO2; 2 unitats de Photocall; 2 unitats d’equip de so; 1 equip de
llums per a actes reduïts i 1 per actes més grans; i equipaments lúdics com,
per exemple, 2 futbolins, 1 taula de ping pong , etc.). Aquesta proposta està
essent estudiada pels serveis d’economia i jurídic de la universitat, i serà

8. Proposem Potenciar la Internacionalització dels Estudiants de graus
i màsters. Introduirem un Programa de co-finançament de la universitat
als estudiants UdG de mobilitat a altres universitats per garantir una relació
raonable entre els fons percebuts i el cost de la vida al país de destinació.
Aquesta mesura garantiria la igualtat d’oportunitat de tots els estudiants
a la mobilitat internacional. Els ajuts rebuts pels estudiants per dur a
terme la mobilitat, per exemple, en el Programa Erasmus, volten els 300
€ mensuals. Les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció
són molt més elevades, fet que obliga a molts estudiants a no poder dur
a terme la mobilitat internacional desitjada. Un programa d’aquest tipus garantiria la igualtat d’oportunitats i incrementaria notablement el
nombre d’estudiants outgoing.
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9. Finalment, proposem una Millora del Transport entre els campus universitaris i les estacions de tren i bus de la ciutat. Al marge d’insistir en
la negociació amb els transports municipals perquè incrementin la flota
d’autobusos i la freqüència del transport, així com la reducció significativa de les tarifes per a tots els estudiants, PDI i PAS de la UdG en els
itineraris entre els tres campus de la universitat (Barri Vell; Montilivi;
i Campus Centre), i entre els campus i les estacions de tren i bus de la
ciutat, proposem que la UdG estudiï la viabilitat econòmica de disposar d’un
transport públic propi i gratuït per als usuaris. Es tractaria de d’adquirir o
subcontractar un servei de transport propi de la UdG que, durant el període lectiu (fonamentalment), cobrís el transport entre campus i entre
els campus i l’estació de tren i bus de la ciutat. Sobre la base que aquest
transport fos gratuït per a tot el personal de la UdG (estudiants, PDI i
PAS) s’hauria de determinar quina ha de ser la millor opció: servei propi
o servei subcontractat. Proposem que una comissió estudiï seriosament
la viabilitat d’aquest projecte; seria una comissió integrada per representants dels estudiants, del PDI i del PAS, de la gerència i del Consell de
Direcció de la UdG.
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Aquest Programa de Govern apunta cap a una universitat inequívocament compromesa amb l’educació superior, amb la recerca i amb la transferència del coneixement. Una universitat catalana, fortament arrelada al seu territori i amb
una vocació ferma d’internacionalització.
Aquest Programa de Govern comprèn un conjunt d’actuacions precises, analitzades
amb profunditat, legalment contrastades i pressupostàriament viables.
Si aquesta candidatura compta amb el suport majoritari de la nostra comunitat
universitària, el Programa de Govern esdevindrà un Contracte amb tota la comunitat, com ho va ser el programa de govern de l’anterior mandat. La fidelitat
amb els compromisos presos i el retiment de comptes seran una constant al llarg dels
nostres propers quatre anys.
Per tot això, us demano el vot favorable per a aquesta candidatura. MésUdG !

Apunt final

Sergi Bonet Marull
11 de novembre de 2017

Sergi Bonet Més UdG !

70

Sergi Bonet
MésUdG !

www.sergibonet2017.cat

@SergiBonet2017

