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Habitar en el camí, aquest és el pla. 

Som en un moment de transició en què intentem 
recuperar la normalitat, però encara sentim l'amenaça 
de la pandèmia; som, per tant, en el camí entre la 
prepandèmia i la postpandèmia, en el terreny guanyat 
a la malaltia gràcies a la vacunació i a les mesures de 
seguretat. Som segurament també en el camí entre 
una vella societat que s'esgota i un nou escenari que 
hem de construir plegats. Habitem en aquell punt 
incert del camí, entre el passat i el futur, entre allò que 
ens ha estat llegat i allò que hem de repensar. 

Jean-Luc Nancy ha escrit un dels assajos més brillants 
sobre els efectes de la pandèmia, Un trop humain 
virus. Nancy defensa que la pandèmia és una lupa 
viral que ha augmentat les nostres pròpies 
contradiccions i ha posat en evidència els nostres 
propis límits. És un símptoma d'una mutació social, 
més que no pas un accident. Hem de fer front a la crisi 
sanitària, a l'emergència que encara perdura, però ens 
hem de preparar al mateix temps per fer front als 

canvis socials, ambientals, polítics i econòmics 
d'aquesta mutació. Aquest és el pla: Habitar en el 
camí.  

El balanç de la pandèmia és devastador en tots els 
nivells, social, sanitari, emocional o econòmic. Des del 
desembre de 2019, quan s'anuncià l’aparició del virus 
SARS-CoV-2, la malaltia ha causat més de 4,5 milions 
de morts i més de 200 milions de persones han 
contret la malaltia. A nivell econòmic l’impacte de la 
pandèmia i les mesures de suspensió de les activitats 
han ocasionat una dràstica contracció de l'economia, 
la pitjor recessió global des de la Segona Guerra 
Mundial. L'alteració dels nostres hàbits socials, la 
manca de contacte i de relacions personals, la 
incertesa i la limitació de les activitats d'oci han 
afectat també la nostra salut emocional. Les cicatrius 
de la pandèmia són visibles arreu. 

La covid també ha afectat la vida universitària. Hem 
hagut de reescriure el guió una i altra vegada per 
adaptar-nos a un escenari inestable. I hem hagut de 
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renunciar a la matèria primera essencial de la UdG, 
que són les relacions personals, el contacte directe. 
També a la universitat la malaltia ha tingut uns 
efectes devastadors. Vull tenir un record per totes les 
persones i tots els familiars que hem perdut durant 
aquest període. També vull tenir unes paraules 
d'escalf per totes aquelles persones que estan patint 
les seqüeles físiques o emocionals de la covid-19. Ara 
que hem pogut superar el terrible embat de la 
malaltia, haurem de fer front entre tots als estralls de 
la fatiga pandèmica.  

La malaltia global ha tret també el millor de tots 
nosaltres. Malgrat totes les dificultats, els canvis de 
normes, les restriccions de mobilitat o les limitacions 
econòmiques, malgrat tot, la Universitat ha mantigut 
la seva activitat. Ha esdevingut allò que el filòsof 
eslovè Slavoj Zizek anomena l'ètica del gest petit. És la 
suma dels esforços de tots (del PAS, del PDI, de 
l'estudiantat), la suma de totes les iniciatives 
particulars, la que ha fet possible que superéssim el 
repte. Vull agrair públicament la vostra dedicació, el 

vostre compromís amb la institució. I vull també 
demanar perdó pels errors comesos. No sempre hem 
pogut arribar a totes les demandes ni satisfer totes les 
necessitats. 

Si hem d'habitar en el camí, en els marges entre un 
mon i l'altre, haurem d'escollir bé el nostre bagatge. 
Haurem de decidir quins són els elements nuclears 
del projecte universitari, allò que configura la nostra, 
podríem dir-ne, identitat. I jo us en proposo tres. 
Primer, una universitat que situa a les persones en el 
centre de la seva activitat; segon, una universitat que 
fa de la innovació un hàbit, no només un mètode de 
treball sinó un gest quotidià; i tercer, una universitat 
que impacta en el territori i en el mon, que es 
preocupa per l'efecte en la societat d'allò que fem als 
campus. Una universitat que és més un pont, una 
pasarel·la, que un edifici. Deixeu-me que desenvolupi 
una mica més aquestes tres idees.  

La crisi sanitària ens han recordat que el centre de 
gravetat de la universitat són les persones. La lluita 
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contra la pandèmia no ha estat la lluita d'uns pocs, 
sinó la lluita de tots; és la resposta col·lectiva, més que 
no pas la suma de les decisions individuals el que ens 
ha permès vèncer l'embat. La pandèmia ha refermat el 
valor de la proximitat, del contacte, la necessitat de 
compartir tant els reptes col·lectius com els 
patiments. No hi ha cap projecte possible si no posem 
en el centre de la institució a les persones. Això vol dir 
sintonitzar els plans compartits amb l'extraordinària 
diversitat que integra la comunitat universitària, crear 
un projecte comú basat en la diferència. 

La inauguració del sistema universitari català que va 
tenir lloc a la Sala d'Actes de la Universitat ens ha 
recordat la importància de tenir en compte aquestes 
diferències. Si no heu tingut l'oportunitat de veure les 
seves intervencions, ho podeu fer en aquest enllaç. 
L'Amin, en Shahid, la Carme, l'Isaac, en Dani i la 
Clàudia ens recorden la necessitat de treballar per una 
educació inclusiva i reduir les fronteres que encara 
avui limiten l'accés a la universitat. El seu testimoni 
ens recorda també la necessitat de donar veu a allò 

que no fa soroll o, en paraules de la filòsofa índia 
Gayatri Spivak, deixar que parli el subjecte subaltern. 

Som una universitat que ajuda el seu personal a 
créixer professionalment, perquè aquest creixement 
individual serà també el creixement de la institució. 
Som una universitat a escala humana, amb unes 
dimensions que permet la trobada entre talents, entre 
aspiracions, entre projectes compartits. Som una 
universitat que aconsegueix una vinculació entre els 
projectes personals i professionals. He tingut 
l'oportunitat de constatar-ho una vegada més en l'acte 
d'homenatge a les persones que es jubilen en el marc 
de la inauguració de curs; els parlaments dels 
homenatjats mostraven un compromís amb la 
institució  que només és possible amb un ecosistema 
de relacions personals sòlid. I som una universitat que 
treballa fermament perquè ningú no es quedi enrere, 
que no quedi exclòs per les seves condicions socials o 
econòmiques.    
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Necessitem també de la innovació. No és la curiositat, 
la imaginació, el desig primigeni del saber, l'origen del 
projecte universitari? Ja que habitem en el camí, la 
innovació ens és imprescindible també perquè hem 
d'imaginar els futurs possibles. En la seva estada a la 
Universitat de Girona, el filòsof italià Ayamben 
insistia que el pensament és el coratge de la 
desesperança. És en els moments de desorientació, de 
trànsit, de viatge, quan la capacitat de pensar 
alternatives esdevé imprescindible. Innovar és la 
capacitat de repensar el guió, de reescriure les 
instruccions, de refer els vells itineraris. Hem de fer 
de la innovació un hàbit gairebé espontani, perquè 
ens dirigim cap un escenari nou que exigirà nous 
mètodes.  

No hi ha, però, imaginació sense memòria. No hi ha 
innovació sense experiència. I aquest és el repte: 
Repensar la docència, buscar espais de contacte entre 
disciplines, explorar nous mètodes, crear projectes de 
recerca a partir de visions diverses, dissenyar nous 
espais universitaris, crear noves formes de divulgació, 

millorar els procediments interns... Imaginar un futur 
possible, a partir de l'experiència acumulada.  

El darrer ingredient que us proposo és l'impacte, és el 
retorn a la societat del treball en els campus. La 
recerca és una empresa col·lectiva i compartida i som, 
ho sé, només una baula d'una cadena. Però som 
també el resultat d'un territori, d'unes coordenades, 
som la universitat d'una geografia. Som una institució 
que forma part del teixit social, econòmic, cultural de 
la Regió de Girona i la seva àrea d'influència. Formen 
part del paisatge urbà, de les tensions socials i 
polítiques, del formigueig diari de les ciutats, de les 
idees i els projectes de futur de la demarcació. 
Proposo que reforcem aquests vincles sòlids, que 
consolidem la nostra condició de pont, de passarel·la 
entre les idees i el territori.  

Ens hem dotat d'eines consensuades, que poden ser el 
quadern de bitàcola d'aquesta travessia. El pla 
estratègic aposta per la suma d'intel·ligències i per la 
cerca de coneixements transversals. El pla d'igualtat 
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ens guia en la política de gènere de la institució. El pla 
UdG Global introdueix una perspectiva internacional 
en tots els àmbits de la pràctica universitària. El nou 
pla d'ambientalització renova el compromís de la UdG 
amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i la 
resposta a l'emergència climàtica. Hem construït 
col·laborativament un itinerari que ens permet 
preparar-nos per la universitat del futur. 

Aquesta és la proposta: situar les persones en el 
centre de la institució, fer de la innovació un gest que 
impregni la nostra quotidianeïtat i generar un impacte 
que millori les condicions socials, econòmiques i 
ambientals del nostre entorn. I aquest serà també el 
guió d'aquest informe. A l'annex podeu trobar la 
relació de les accions del programa de govern 
treballades enguany i el detall de les iniciatives que 
hem portat a terme per a cadascuna d'elles.  

Quim Salvi 

Rector de la Universitat de Girona 

6

ircUdG'21





L'acció de l'equip de govern



El curs 2020-2021 ha estat el curs de la pandèmia. El 
curs anterior, el 2019-2020, l'impacte de la covid-19 
va ser més violent, però va impactar a partir del mes 
de març, durant el segon quadrimestre. I el curs 
2021-2022 la pandèmia té un efecte més reduït, 
gràcies al procés de vacunació i a les mesures de 
seguretat que s’han aplicat. Això ha permès recuperar 
parcialment la presencialitat i retornar a un escenari 
d’una relativa normalitat. 

El curs 2019-2020 fou l'any de l'impacte. La irrupció 
sobtada de les infeccions a partir de febrer de 2019 
provocà el decret d’estat d’alarma i el confinament, 

amb una aturada de totes les activitats acadèmiques. 
La Universitat va preparar un pla de resposta, que 
definia quatre escenaris, des de l'activitat preventiva i 
reactiva fins al tancament de la Universitat. La UdG 
ha anat elaborant nous escenaris, basats en els nous 
criteris de les autoritats sanitàries, que incideixen en 
els aforaments de les aules o en les restriccions de 
mobilitat geogràfica i horària. Durant el curs 
2019-2020, la UdG va haver d’adaptar tota 
l'estructura universitària a un entorn digital. En pocs 
dies tota la maquinària de la institució -la docència, la 
gestió acadèmica, la recerca, les tesis doctorals, les 
reunions, els procediments administratius, 

1. La resposta de la UdG a la covid-19



l'avaluació, les pràctiques, la promoció, l’atenció a 
l’usuari...- va haver de migrar a un nou format. Vam 
fer un salt d’una dècada en unes poques setmanes. 

El curs 2020-2021 ha estat un any d’adaptació. La 
pandèmia ha afectat en onades successives, donant 
lloc a situacions canviants de forta infecció o molt 
baixa incidència. Hem disposat, però, de més 
informació, més coneixement i una major capacitat 
d’adaptació. Això ha permès recuperar de forma 
parcial la presencialitat, un ús progressiu de les 
instal·lacions, la recuperació de la pràctica docent a 
les aules en formats híbrids, l'accés parcial a les 
biblioteques, i la progressiva recuperació dels serveis i 
la recerca en els laboratoris. 

Durant el curs 2020-2021, la incidència de la 
pandèmia s’ha caracteritzat per un fort component 
cíclic, en períodes de forta incidència i una davallada 
posterior com a conseqüència de les mesures 
restrictives aplicades; la relaxació de les mesures 

comportava poc després una nova incidència, que 
exigia una nova resposta sanitària. En comparació 
amb el comportament de la primera onada, es 
detecten molt més casos, però la mortalitat és molt 
més baixa. 

• La primera onada del curs 2020-2021 es va 
produir el mes d’octubre, com a conseqüència de 
la relaxació de les mesures del període estival i el 
fort increment de la mobilitat. El pic d’aquesta 
onada arribà el 30 d’octubre i obligà a activar una 
limitació de la mobilitat i les activitats 
acadèmiques. L'efecte d’aquestes mesures fou 
immediat i la corba caigué de forma sobtada. 

• La segona onada del curs va estar provocada 
novament per la combinació d’unes mesures més 
laxes i un increment de la mobilitat durant les 
festes de Nadal. És en aquest moment quan 
s’assoleix el pic de persones ingressades per 
covid-19, el 31 de gener, amb més de 3.000 casos 
diagnosticats. L'impacte d’aquesta onada obligà a 
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una nova activació de mesures de restricció que 
provocaren una caiguda de la incidència a partir 
de febrer. 

• La tercera onada del curs va tenir un impacte molt 
menor, pel manteniment d’algunes de les mesures 
de seguretat i pels efectes de les primeres vacunes 
que s’administraren a les persones més 
vulnerables. L'efecte d’aquesta onada en les 
hospitalitzacions i especialment en la mortalitat 
fou el més baix de tota la sèrie. 

• La quarta onada d’aquest curs s’explica per les 
característiques de la variant delta, molt més 
contagiosa i amb uns símptomes més acusats que 
en la resta de variants. L'efecte d’aquesta onada ha 
estat molt fort, amb màxims històrics de casos 
registrats. Els principals afectats han estat els 
trams d’edat més joves, però afortunadament el 
contagi va tenir lloc durant el mes de juliol: les 
universitats no hauríem pogut afrontar uns índex 
de contagi tan elevats i ens hauríem vist obligats a 
limitar la presencialitat. 

Els eixos fonamentals de la gestió durant el curs 
2020-2021 són els següents:  

• Adaptació del marc normatiu a cada nou context 
epidemiològic. 

• Activitat presencial permesa a l’estudiantat de 
primer curs des de febrer i presencialitat de fins al 
30 % en l’aforament de les aules des de març. 

• Recuperació de la presencialitat del personal 
d’administració i serveis, mínim dos dies a la 
setmana, a partir del 15 de març. 

• Obertura progressiva de la presencialitat fins al 30 
% en les instal·lacions de la UdG, amb prioritat per 
a l’estudiantat de primer. 

• Obertura de la Biblioteca adaptada a la pandèmia, 
amb serveis a domicili i augment de les modalitats 
de préstec. 

• Definició de quatre graus de vulnerabilitat de les 
persones de la plantilla i suport dels serveis 
mèdics contractats per preveure condicions de 
retorn al lloc de treball. 
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• Estabilització i consolidació dels processos de
gestió, preventius i de suport a la comunitat
universitària -sistema de comunicació intern i
extern.

• Mesures de reducció de la bretxa digital.
• Col·laboració en la lluita contra la malaltia.
• Reducció de l'estrès i de la fatiga pandèmica i cura

de la salut mental, especialment per a les persones
més vulnerables i aquelles que es troben en
entorns més vulnerables.

• Accions en l'àmbit de la recerca, facilitant la
progressiva incorporació de les investigadores i els
investigadors als espais de treball, per a aquelles
activitats que no es podien portar a terme de
forma telemàtica.

• Impuls progressiu de la mobilitat internacional.
• Obertura progressiva dels actes acadèmics,

especialment a partir de juny, amb els actes de
graduació organitzats a l’Aula Magna Modest
Prats.

• Manteniment de torns de neteja extraordinaris en
els espais que progressivament s’anaven ocupant,
fins al juliol de 2021.

Els principis bàsics que han guiat la programació 
d’aquest nou curs 2021-2022 han estat els següents: 

• Mantenir com a criteri bàsic de gestió la seguretat
de les persones, tot augmentant la presencialitat
que ja ha passat a ser del 70 % en els aforaments
docents, Biblioteca i serveis de Llengües i
d’Esports, tot fent èmfasi en les estratègies
d’informació i comunicació, així com el
manteniment del sistema de seguiment i
traçabilitat amb codis QR per a casos de contagi en
l’activitat presencial.

• Preveure situacions canviants d’acord amb el
desenvolupament de la malaltia, de manera que es
mantingui un cert grau de presencialitat de
l'activitat acadèmica però alhora que el sistema
admeti una transició ràpida i puntual a una
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situació de no presencialitat en cas de rebrots. 
Aquesta flexibilitat ha afectat la programació de 
les assignatures, l'activitat acadèmica i la resta 
d’activitats com la mobilitat internacional, 
activitats esportives, etc.   

• Integrar la diversitat de la Universitat de Girona
en la resposta a la covid-19. A partir d’unes línies
generals, cada centre ha adaptat les propostes a la
seva realitat tenint en compte les seves necessitats
i les seves condicions materials.

• Organitzar tota l'activitat universitària tenint en
compte el Protocol de Seguretat i Salut (P01)
aprovat pel Comitè de Seguretat i Salut Laboral, a
proposta de l'Oficina de Salut Laboral (OSL).

• Recuperar la mobilitat internacional.
• Augmentar, de manera generalitzada, els dies de

presencialitat del PAS fins a 3 a la setmana, i anar
treballant en el desplegament de l’Acord Marc del
Pla de Teletreball per a 2022.

• Tenir en compte els membres de la comunitat
universitària en situació de risc.

• Seguir amb una bona comunicació de l’evolució a
la comunitat, a través dels canals expressats
anteriorment.

• Seguir amb les reunions del Comitè de
Contingència Covid-19 i anar establint les
actuacions necessàries.

La resposta de la Universitat a la pandèmia va ser la 
creació d’un marc normatiu i unes noves regles del 
joc, que permetessin delimitar amb claredat les noves 
condicions i que respectessin la seguretat jurídica de 
totes les parts implicades. A banda de tot el 
desplegament normatiu de 2020, certament intens, 
durant 2021 la Universitat de Girona ha dissenyat els 
escenaris B1, B2 i B3 -que s’afegeixen als 
preexistents-, ha dictat quatre resolucions del rector 
relatives a la pandèmia -cinc en el període precedent- 
i s’han emès 3 comunicats oficials -a més dels 8 
anteriors. A més, s’ha aprovat un nou Pla de 
Contingència, que modifica l’anterior i detalla de 
forma rigorosa les mesures que ha de portar a terme 
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la comunitat universitària per reduir l'impacte de la 
covid-19 en les circumstàncies actuals. 

Per tant, el marc que regula l'actuació de prevenció de 
la Universitat de Girona des del 13 de setembre és el 
Protocol de Seguretat i Salut elaborat per l’OSL, a més 
del nou Pla de Contingència de la UdG i del Pla 
Sectorial d’Universitats, de 24 de juliol, del 
Departament de Recerca i Universitats de la 
Generalitat de Catalunya. El Protocol regula, entre 
altres aspectes, la minimització de la interacció física, 
la protecció individual, les mesures d’higiene i 
ventilació dels espais, els nivells de risc i les accions 
per a cadascun d’aquests nivells, i les mesures 
preventives en els espais generals. El Pla de 
Contingència de la UdG va ser aprovat pel Consell de 
Govern el 23 de juliol de 2021 i s’hi concreten les 
accions en els diversos àmbits de l'activitat 
acadèmica, a partir del protocol esmentat. D’acord 
amb les recomanacions de l'OSL, cal mantenir que les 
aules disposin d’un codi QR que proporciona 

traçabilitat en l’ús de l’espai col·lectiu i permet 
detectar els contactes propers en el cas que hi hagi 
una persona positiva. Tenim actius 1.266 QR que 
identifiquen un espai o una activitat. 

Els escenaris han detallat les diverses respostes de la 
UdG al context canviant de l'evolució de la pandèmia. 
S’hi ha regulat el model de docència, la resposta dels 
diversos serveis de la UdG, les diverses activitats de 
recerca, les reunions, els processos administratius, la 
mobilitat internacional, la cooperació internacional o 
la comunicació interna i externa. D’aquesta manera, 
la comunitat universitària ha pogut disposar de les 
normes específiques de cada àmbit, adaptades a les 
circumstàncies que exigia l'emergència sanitària. 
Aquest esforç ha estat possible per la complicitat amb 
els centres i els serveis, i molt específicament per la 
participació activa de les deganes, els degans i la 
directora d’escola. Vull reconèixer i agrair la 
col·laboració dels nou responsables de centre, de les 
administracions de les àrees d’estudi, de totes els 
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Serveis, de les consergeries i, per descomptat, de 
l’OSL i la seva dedicació extrema, sense la qual no 
hauria estat possible el desplegament de les normes 
aprovades. 

En les mesures aprovades durant aquest període s’han 
seguit quatre criteris bàsics:  

• La minimització del risc i la cura per la seguretat
de les persones, com a principi fonamental en la
gestió de la resposta a la covid-19.

• La coordinació de la resposta de la UdG amb les
instruccions de les autoritats sanitàries, però
també amb les recomanacions del Consell
Interuniversitari de Catalunya (CIC).

• L'adaptació de les mesures a la diversitat de la
Universitat i, especialment, a la singularitat dels
centres docents.

• El manteniment de tota l'activitat universitària
possible d’acord amb les condicions canviants que
ha marcat la pandèmia, ja sigui de forma

presencial -quan ha estat possible- o bé de forma 
virtual. 

El model de docència híbrid, la combinació entre la 
presencialitat i la no presencialitat, ha estat possible 
per la coordinació de tres accions:  

• Primer, ha estat necessari reprogramar les
assignatures per adaptar-les a aquest nou marc;
per aquest motiu, es van modificar els dissenys de
les assignatures per tal que el PDI adaptés els
continguts i els mètodes.

• En segon lloc, es van habilitar eines i recursos
docents per afavorir la formació en l'entorn digital.
Així, es va integrar les eines de Google Meet i
Blackboard Collaborate a La Meva UdG i es van
editar i distribuir diversos documents sobre els
recursos docents en línia de què disposava la
Universitat de Girona. Igualment, es va haver
d’augmentar la capacitat del Moodle: des de l'ICE
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Josep Pallach es van crear documents de suport a 
la docència virtual. 

• Finalment, es va fer un seguiment personalitzat de
l’estudiantat amb necessitats específiques des de
l’Àrea d’Inclusió de la Unitat de Compromís Social
(UCS), amb la finalitat de reduir els efectes de
l'escletxa digital.

No ha estat només una modificació de les condicions 
de la docència: tot el sistema acadèmic s’ha vist 
afectat. Per això, s’ha modificat, per exemple, la 
normativa dels treballs finals de grau i treballs finals 
de màster, per tal de permetre la defensa en línia. 
L'Escola de Doctorat ha fet també un notable esforç 
d’adequació, per tal que els tràmits administratius de 
la tesi es poguessin fer de forma telemàtica. S’han 
adoptat una sèrie d’accions, coordinades amb els 
centres, en l'àmbit de les pràctiques curriculars i 
extracurriculars. I s’han portat a terme mesures 
específiques per a l’estudiantat de mobilitat -tant 
entrant com sortint: a l’estudiantat de la UdG a 

l'estranger se'ls ha garantit el retorn, se’ls ha afavorit 
la readaptació al sistema quan retornaven a la UdG 
com a conseqüència de la pandèmia i s’ha treballat de 
forma coordinada amb la resta d’universitats per tal 
que es contemplés la docència no presencial en les 
assignacions d’Erasmus, amb caràcter excepcional. 
Aquesta transició de l'espai presencial a l'entorn 
digital ha tensionat la capacitat del sistema. Per això, 
s’ha reforçat el servei de suport i assistència de l'àrea 
informàtica i s’han integrat, també el 2021, dins la 
connexió remota 125 ordinadors de les aules 
d’informàtica. 

En l'àmbit de l'administració, la transició a una gestió 
digital ha com-portat una sèrie de mesures 
d’adaptació que es van haver de dur a terme de forma 
molt diligent. Amb un esforç extraordinari per part 
del Servei Informàtic i amb la implicació professional 
de tot el col·lectiu, el personal d’administració i 
serveis va poder treballar gairebé de forma immediata 
amb un sistema remot, l'Screen Connect. Amb la 
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pandèmia també s’han accelerat alguns processos 
d’administració electrònica i s’ha incrementat la 
utilització de l'entorn Office 365 i de les eines de 
teletreball i teleconferència. 

S’han accelerat també alguns processos 
d’administració electrònica. Durant la pandèmia s’ha 
donat un impuls important a la signatura electrònica 
dels documents com a conseqüència de l’actualització 
i millora del porta-signatures de la UdG i se n’han 
programant activitats  formatives en línia. L’ús 
progressiu de certificats digitals -idCAT, TCAT-
TCATP, FNMT, etc.- i l’adopció de sistemes 
d’identificació per claus concertades d’ús generalitzat 
a l’administració pública -idCAT Mòbil o Cl@ve pin- 
han facilitat que els tràmits s’hagin desenvolupat a 
distància de manera eficient, segura i transparent. 

En el retorn progressiu i adaptat que preveia 
l'escenari 6 es van incorporar criteris de conciliació i 
es va mantenir el treball a distància de manera molt 

generalitzada, i d’una manera particular per al 
personal de risc més vulnerable. Les reunions 
d’òrgans col·legiats s’han desenvolupat de forma 
telemàtica i les activitats de divulgació també s’han 
adaptat a aquest format. 

La reducció de l'activitat presencial el 2020 ha afectat 
també l'activitat de recerca. Els serveis de l'OITT han 
estat gestionats de forma virtual i s’han adaptat els 
terminis de diverses convocatòries a la incidència de 
la covid-19. Durant el 2021 s’ha anat recuperant 
l’activitat presencial, sempre amb mesures 
anticontagi, sobretot als laboratoris. Tot i que la 
major part de la recerca s’ha desenvolupat a distància, 
determinades activitats vinculades amb els laboratoris 
i els serveis de recerca han estat realitzades de forma 
presencial, tal com permetia la normativa sanitària. 
Per aquest motiu, s’ha creat un sistema d’identificació 
i d’accés que ha garantit la continuïtat de les activitats 
de recerca presencials de la UdG. 
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Les eines de comunicació, tant internes com externes, 
també s’han adaptat a aquest nou escenari. Ha 
continuat activada la pàgina web que recollia la 
informació bàsica de la UdG no presencial. L'entorn 
La UdG a casa has permès l'accés directe als 
documents oficials -escenaris, resolucions del rector, 
instruccions...-, als recursos docents en línia, als 
recursos per a l’estudiantat i a la informació sobre 
salut. També s’han adaptat les pàgines web dels 
diversos serveis -OITT, Biblioteca, ORE...- a l'entorn 
no presencial. El nou perfil de Telegram de la UdG 
(UdGinfoCOVID) ha generat informació ràpida i 
accessible. Tanmateix, el canal d’informació bàsic ha 
estat el correu electrònic. 

El curs 2020-2021 s’ha creat un nou espai web, 
infoCOVID, on es poden trobar bona part dels 
recursos en línia de l'anterior espai (La UdG a casa). A 
més, a la intranet del web de la UdG hi ha un espai 
d’afectacions i el recull de les incidències per centre, 
que a través d’un sistema de semàfors permet accedir 

de forma molt visual a l'estat dels diversos centres i 
serveis de la UdG. Per tal de millorar la comunicació 
sobre la covid-19 s’ha incorporat un reforç durant el 
primer semestre del curs a la comunicació de l’OSL, i 
d’aquesta manera s’han incorporat noves eines 
gràfiques (infografies) i ampliat la informació a les 
xarxes socials. S’ha activat durant el primer semestre 
de 2020 un xatbot que incorpora intel·ligència 
artificial per atendre 24 h/7 dies les consultes més 
freqüents i una timeline (cronologia) interactiva sobre 
la resposta UdG. Setmanalment es comuniquen a la 
comunitat universitària les dades principals. També 
s’ha incrementat la formació al PAS i al PDI de la 
Universitat. Totes aquestes iniciatives estan recollides 
en el Pla de Comunicació #UdGinfoCOVID, que 
regula els nivells d’informació, els canals i el 
tractament informatiu preferent. Des de l'Àrea de 
Comunicació i Relacions Institucionals (ACRI) s’ha 
treballat també en la comunicació externa en mitjans 
d’àmbit gironí i català de la gestió de la covid-19. 
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Diversos organismes internacionals, com la UNESCO 
o la Unió Europea, han denunciat que el format 
virtual de l'educació incrementa la bretxa digital i 
constata l’accés desigual a l'educació. S’estima que 
més del 10 % de l’estudiantat del sistema educatiu té 
dificultats per accedir als entorns digitals 
-maquinària, programari, Internet-. Durant el curs 
2020-2021 la Universitat de Girona ha posat a 
disposició de l’estudiantat que acrediti una situació 
d’emergència un centenar d’ordinadors durant tot el 
curs acadèmic i connectivitat gratuïta durant 3 mesos, 
d’octubre a desembre de 2020, amb continuïtat a 
partir de gener de 2021, en el marc de la convocatòria 
d’Ajuts d’Emergència per a l’Estudiantat de la 
Universitat de Girona. Això ha permès reduir 
parcialment les barreres que limitaven l'accés a la 
docència no presencial dels sectors més desafavorits. 

La ràpida expansió de la pandèmia va donar lloc a una 
situació de tensió del sistema sanitari. La comunitat 
universitària hi va donar resposta de manera molt 

ràpida, tant amb suport material com logístic. A més 
de tot el material sanitari i de laboratoris cedit durant 
2020, la participació més destacada ha estat la 
implicació de l’estudiantat i graduats i graduades de 
l'àrea de salut, que es van inscriure al registre per 
col·laborar en la lluita contra la malaltia. Durant el 
curs 2021-2022 s’ha mantingut aquest registre i hi 
han participat 68 membres de l’estudiantat 
contractats per a auxili sanitari i 37 de medicina com 
a voluntaris i voluntàries. Vull, des d’aquest espai, 
manifestar un profund agraïment per la implicació 
directa, en condicions molt difícils, d’aquest col·lectiu. 
El seu gest representa el compromís de la comunitat 
universitària pel bé comú. 

La UdG ha fet un inventari d’iniciatives –que es 
renova dia a dia amb les aportacions de tots els 
col·lectius– per tal que quedi reflectida la robustesa 
de la institució i el compromís amb tota la societat. 
Són accions conduents a oferir suport material i 
logístic, atesa la capacitat innovadora i solidària de la 
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UdG, i també s’hi inclouen totes aquelles activitats 
-projectes de recerca, conferències, seminaris, 
voluntariat, articles en revistes científiques- que es 
generen en el si de la institució i que expliquen la 
implicació universitària amb la societat en uns 
moments crítics que exigeixen un esforç responsable. 

Pel que fa a la col·laboració amb les autoritats 
sanitàries, durant el curs 2020-2021 s’hi ha 
col·laborat amb una campanya de cribratge per 
detectar contagis asimptomàtics durant el mes d’abril 
de 2021, obert a tota la comunitat, amb preferència a 
l’estudiantat, i efectuat en dos dels nostres campus. Es 
van cribrar 1.858 persones amb el resultat de 10 PCR 
positives i 54 test serològics també positius. També 
s’ha intensificat la col·laboració de la comunitat 
universitària amb les autoritats sanitàries organitzant, 
els mesos de setembre i octubre de 2021, punts de 
vacunació sense cita prèvia en dos dels nostres 
campus i oberts a tot el públic -46 vacunacions el 
setembre-; aquests punts inclouen també la vacunació 

de persones estrangeres arribades amb programes de 
mobilitat internacional. 

La pandèmia ha posat de manifest la necessitat d’un 
sistema robust d’investigació i de transferència, que 
doni resposta als grans reptes que ha d’afrontar la 
humanitat en aquest nou període de la seva història. 
Un nombre significatiu de grups de recerca de la 
Universitat han orientat una part de la seva activitat a 
la incidència de la covid-19, amb una capacitat de 
reacció molt notable. En poques setmanes, els grups 
estaven plantejant recerques diverses, tant en l'àmbit 
sanitari com social o científic. De l'estudi d’inhibidors 
de la principal proteasa de la covid-19 a l'impacte de 
la pandèmia en les persones amb discapacitat, de 
l'afectació de la covid-19 en l'obesitat de tipus 2DM a 
la seroprevalença i l'impacte socioeconòmic en la salut 
de les persones vulnerables, del benestar dels infants i 
adolescents durant el confinament a les polítiques 
públiques per fer front a la malaltia en diversos països 
del món. El mosaic de la recerca sobre la covid-19 a la 
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UdG està format per tessel·les que s’uneixen amb 
unes altres per configurar un mapa de coneixement 
d’un fenomen sobtat i devastador. 

Destaquem, també, que 36 investigadors es varen 
veure afavorits per una ampliació contractual i es va 
poder virtualitzar la defensa de 88 tesis doctorals. 
Actualment, aquesta modalitat de defensa de tesis es 
permetrà quan calgui. 

El treball coordinat de diversos serveis -el Servei 
d’Esports, la UCS, l’OSL- ha permès treballar en 
l'àmbit de la salut de les persones durant el 
confinament, no solament en les mesures de 
prevenció contra la pandèmia, sinó també en els 
efectes de la reclusió dins dels domicilis, mirant de fer 
més lleu el que ja es coneix com a fatiga pandèmica. 
En aquest sentit, la Universitat de Girona ha posat a 
disposició de tota la comunitat universitària un servei 
d’atenció psicològica, amb atenció directa per mitjans 
telemàtics. 

També s’han editat unes recomanacions de gestió 
psicològica durant la quarantena i s’han difós una 
sèrie de càpsules de benestar emocional, que 
continuen actives. Per la seva banda, la UCS ha ofert 
activitats de voluntariat i salut emocional i 
nutricional, i el Servei d’Esports ha obert les 
instal·lacions, amb les limitacions d’aforament i les 
mesures de seguretat corresponents. La UCS ha 
mantingut el catàleg de vídeos amb una sèrie 
d’activitats físiques coordinades per un monitor a 
través de canals de teleconferència; aquest extens 
catàleg d’activitats físiques té com a objectiu oferir 
alternatives al sedentarisme i a la inactivitat i es 
poden consultar al web del servei. 

Les mesures que s’han portat a terme durant el curs 
han donat els seus fruits. Durant tot el curs s’han 
reportat 445 casos positius -372 entre l'estudiantat, 
28 entre el PAS i 45 entre el PDI-. Només dos dels 
contagis estan relacionats amb l'activitat acadèmica. 
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Això demostra que els mecanismes de prevenció i de 
control han funcionat de forma eficient. L'OSL ha 
activat un sistema de suport d’atenció a l’usuari que 
permet la recollida d’incidències, de peticions o de 
sol·licituds d’assessorament, i de comunicació de 
l’estat vacunal que de manera voluntària cada persona 
pot informar. Des de l’inici del curs 2020-2021 s’han 
gestionat 4.500 incidències mitjançant aquest 
sistema. 

El balanç d’aquest curs permet constatar que la 
ventilació dels espais és la principal mesura de 
seguretat, a banda de l'ús de la mascareta, 
especialment en els espais tancats. S’ha realitzat un 
inventari de les característiques de ventilació dels 
espais docents de la UdG, una revisió del seu estat i 
una configuració per obtenir les màximes renovacions 
d’aire que el sistema permeti. Es realitzen 
periòdicament registres de qualitat de l’aire dels 
nostres espai mesurant el nivell de CO2. Els resultats 
corroboren que els espais amb l’ocupació i la 

ventilació recomanada tenen, en termes generals, una 
qualitat d’aire suficient. 

El consum de material específic per a prevenció 
individual de la covid-19 (EPIs) s’ha adaptat a les 
necessitats i a la progressiva presencialitat. La compra 
i distribució dels EPIs està centralitzada i es 
distribueix als centres segons les necessitats de cada 
moment. Des de l'inici de la pandèmia s’han adquirit 
38.480 mascaretes quirúrgiques, 38.266 mascaretes 
FFP2, 1.059,5 litres de gel hidroalcohòlic, 932 litres 
d’alcohol 70 %, 36 litres d’isopropanol 98 %, 639 
unitats de bobines de paper per a petites superfícies, 
34 bobines de paper grans i 6.953 pantalles facials. 

L'organització acadèmica de la Universitat de Girona 
ha variat entre els centres, que han adaptat les 
condicions generals de distàncies i aforament, així 
com la recomanació de grups estables amb baixa 
mobilitat interna. Atesa la gran heterogeneïtat de la 
UdG, que és també la seva riquesa, les respostes han 
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estat múltiples, d’acord amb el grau de flexibilitat que 
permetien les normes generals. Així, hi hagut 
adaptacions específiques dels centres en determinats 
aspectes acadèmics con les limitacions d’aforaments, 
la presencialitat total d’alguns cursos -com ara els 
màsters-, o les condicions de les pràctiques. Aquesta 
relació entre les restriccions generals i les adaptacions 
particulars als centres ha estat una de les claus de 
l'èxit del curs. 

El nous curs s’ha iniciat amb un context nou. Sabíem 
des de l'inici de la pandèmia que l'única resposta 
possible a la malaltia era la vacunació; les mesures de 
protecció són respostes profilàctiques que limiten la 
capacitat d’infecció del virus, però el veritable antídot 
contra la pandèmia és la vacuna. Aquesta resposta 
necessita dues accions coordinades. Ha calgut en 
primer lloc un esforç científic, coordinat a nivell 
internacional, que ha permès identificar el virus, 
trobar els mecanismes de resposta i accelerar els 
processos de validació. Ha calgut també un esforç 

ingent per part de les autoritats sanitàries per tal de 
distribuir en un temps molt limitat les dosis 
necessàries perquè la vacuna sigui efectiva. Com a 
conseqüència d’aquesta activitat, el personal de la 
Universitat es troba en la seva immensa majoria 
protegit per una vacuna, tot i que el percentatge entre 
l'estudiantat és molt inferior. I aquest és el repte que 
hem d’assolir amb la major celeritat possible: 
augmentar el percentatge de població vacunada, 
reduir el nombre de persones infectades fins a un 
nivell que faci inviable la seva propagació. I a la 
Universitat de Girona, com a totes les universitats, 
necessitem que els joves es vacunin de forma massiva, 
per tal d’evitar situacions com les que hem viscut 
durant l'estiu com a conseqüència de la variant delta. 

Estem escrivint el darrer capítol d’aquest terrible 
esdeveniment. Hi ha encara algunes incògnites que 
hem de resoldre: hem d’augmentar el percentatge de 
població protegida, hem de vetllar perquè el procés de 
vacunació sigui universal i hem de supervisar els 
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efectes de la vacuna i la seva capacitat de resistència 
davant de les noves variants. Som més a prop del 
final, però encara hem de mantenir una actitud 
vigilant i un rigorós seguiment de les pautes que ens 
recomanin les autoritats sanitàries. Tant de bo aquest 
sigui el darrer informe em què un rector de la 
Universitat de Girona hagi de dedicar un apartat a la 
pandèmia. 
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2. Els eixos transversals de govern



Ara fa uns anys,  quan es va investir doctor honoris 
causa per la Universitat de Girona en Joan Roca, vaig 
tenir l'oportunitat de visitar la cuina del Celler de Can 
Roca. Hi havia a l'entrada de la cuina una gran 
pissarra, on els cuiners, els ajudants de cuina, els 
cambrers de sala, escrivien idees fugaces, inspiracions 
que sorgien enmig del brogit del servei. Joan Roca 
explicava que aquestes idees destil·lades eren la 
matèria primera de la seva cuina. El principi de la 
seva proposta estava inspirat en l'aventura del Bulli de 
Ferran Adrià: "I per què no?". Qüestionar l'establert, 
repensar els processos, dubtar de la inèrcia, plantejar-
se reptes... Aquesta era la metodologia. És amb 
aquesta lògica que el Celler de Can Roca ha 
esdevingut un espai de referència internacional, un 
taller d’idees gastronòmiques que han participat del 
procés de reestructuració de la cuina tradicional. 

La creativitat és una condició necessària però no 
suficient per a la innovació. Al Manual d’Oslo, reeditat 
el 2005, es pot llegir que “una innovació és un canvi 
significatiu que millora el resultat”. No és un artifici, 

un simple exercici intel·lectual. És un mecanisme que 
permet millorar sensiblement un factor del sistema: 
un bé, un servei, un procés. Sembla obvi però convé 
recordar aquesta idea: innovació no és sinònim de 
novetat. No tot allò que és nou és millor. 

Si és certa la hipòtesi que som en un moment de 
transformació de la societat (i per tant de les 
institucions nuclears d’aquesta societat, com ara la 
universitat), necessitarem mecanismes d’adaptació. Si 
tot al nostre entorn canvia, si l'escenari muta, la 
universitat no pot mantenir el seus mecanismes com 
si res no hagués passat. Necessitem innovar perquè 
aquesta és la resposta necessària al context de canvi 
d’un model social per un altre. Innovar vol dir, per 
tant, preparar-se per al futur, però significa també 
inventar el futur. No hi ha un escenari irreversible al 
qual ens hem d’adaptar, sinó que hi ha molts 
universos possibles d’acord amb les decisions que 
prenem ara i d’acord també amb les utopies que som 
capaços d’imaginar. 

292.1. La innnovació
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Hi ha en el procés d’innovació una estranya dialèctica. 
Per una banda, hi ha una "innovació evolutiva" que és 
la que moltes institucions capdavanteres practiquen. 
És una millora gradual, sistemàtica, que no suposa 
cap trencadissa, i que permet una constant superació 
dels reptes que es plantegen a cada estadi. És possible 
també una "innovació disruptiva", que implica una 
veritable transformació dels processos, una lògica 
diferent. Hi ha, per tant, dues formes de canviar: o 
amb un ritme lent, de vegades poc perceptible, que 
s’adequa constantment als escenaris canviants, o de 
forma sobtada, amb un canvi immediat dels 
mecanismes que operaven fins el moment. En algunes 
empreses, en algunes institucions, la innovació esdevé 
un dels factors d’identitat, un dels elements que les 
singularitzen. 

La Universitat de Girona s’ha distingit històricament 
per la qualitat docent. Tot i que la bona docència és 
una pràctica molt difícil de mesurar -per això les 
enquestes docents són controvertides-, la UdG 

disposa de condicions de partida que han afavorit una 
pràctica docent d’excel·lència. Som una universitat 
relativament jove, tenim unes dimensions que 
afavoreixen les relacions interpersonals, disposem 
d’estructures més flexibles i existeix un nivell 
d’autonomia que permet graus d’experimentació 
elevats. En aquest nou context, la Universitat de 
Girona es troba davant d’una gran oportunitat. Hem 
agrupat aquestes iniciatives d’innovació en el Model 
Docent UdGXXI, un marc de treball per fer de la 
innovació docent la columna vertebral d’una 
universitat nova. 

Aquest curs s’ha resolt la convocatòria del Programa 
d’Impuls per a la Innovació Docent i la Millora de la 
Qualitat de la Docència. Aquest programa té una 
dotació pressupostària de 255.000 € i consta de dos 
subprogrames. Ambdós subprogrames tenen 
projectes de millora que, entre els seus objectius 
principals, estableixen noves xarxes d’innovació 
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docent i nous grups d’innovació docent (v. apartat 
L’activitat docent). 

La crisi ha servit per evidenciar la necessitat de 
repensar aspectes rellevants relacionats amb la 
docència a la universitat, aspectes que ja estaven 
presents en els àmbits i fòrums sobre qualitat docent, 
i s’ha accelerat la urgència dels canvis necessaris per 
fer front als principals reptes. Un dels debats té a 
veure amb la presencialitat. Sabem que la modalitat 
semipresencial -entenent-la dins d’un contínuum que 
va des de la virtualitat a la presencialitat sincrònica 
màxima amb l’estudiantat- serà una demanda que 
esdevindrà creixent en els propers anys. Per això ja fa 
uns anys que ens hem començat a preparar. La 
introducció de la semipresencialitat la podem 
entendre com una oportunitat d’innovació docent i de 
millora de la qualitat dels ensenyaments universitaris, 
per fer-los millors, més atractius i dinàmics en el 
context actual, amb unes possibilitats tecnològiques 
que anys enrere no existien, i també com a 

l’oportunitat que pot generar d’ajustar-se millor a les 
necessitats de determinats col·lectius i necessitats 
socials, amb una visió més integradora. 

Amb la finalitat d’explorar les possibilitats de la 
formació semipresencial, que pot ser una resposta 
vàlida per a un determinat tipus d’estudis, des de fa 
uns anys que s’estan impartint dos màsters 
semipresencials -el Màster en Economia de l'Empresa 
i el Màster en Psicologia General Sanitària- i el Grau 
en Arquitectura Tècnica, també semipresencial. La 
valoració sobre les dinàmiques i els resultats 
d’aquestes iniciatives pot ser de molta utilitat en el 
nou disseny dels graus i màsters de la Universitat de 
Girona. En tot cas, vull insistir que la UdG fa de la 
presència, del contacte, de la relació interpersonal, un 
element nuclear del model docent i de la seva 
identitat. 

Un dels mecanismes d’innovació docent que està 
donant molt bon resultats són les dobles titulacions. 
Permeten unir coneixements diversos en un mateix 
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currículum, de vegades des de perspectives molt 
diferents, tal com proposa el Pla Estratègic de la 
Universitat de Girona. El Consell de Govern de 30 de 
setembre ha aprovat la normativa sobre dobles 
titulacions, que té per objecte regular els aspectes 
relacionats amb l’estudi de diferents ensenyaments 
universitaris en un mateix curs acadèmic encaminat a 
l’obtenció dels dos títols oficials respectius. Aquestes 
iniciatives permetem obtenir reconeixements amb 
segells internacionals com el de la World Federation 
for Medical Education (WFME), que ha estat avaluat 
recentment a la Facultat de Medicina, o amb les 
millores que es volen aconseguir amb el Pla de 
Llengües 2021-2025 que ha de ser desenvolupat amb 
el Reglament d’Ús de les Llengües a la Universitat de 
Girona, aprovat el maig de 2021. 

La transformació dels models docents ha d’anar 
acompanyada d’una millora dels espais i els campus 
de la universitat. Les aules no s’han modificat a penes 
en el darrer segle, perquè no ha variat tampoc el 

model de transmissió de coneixement. En el futur 
haurem d’apostar per espais més polivalents, més 
relacionals, més proactius, més inspiracionals i amb 
una major capacitat d’integrar recursos transmèdia. 
No només haurem de repensar els espais, sinó també 
els equipaments, com els cinc projectes de la 
convocatòria estatal d’infraestructures de recerca i 
equipament cientificotècnic, que s’han sol·licitat i 
haurien de dotar la UdG amb nous equips d’altes 
prestacions per als Serveis Tècnics de Recerca (STR): 
un equipament d’RMN, una plataforma d’ICP-MS/
MS, equipament digital manufacturing lab, un 
microscopi electrònic de rastreig, i un equipament per 
a experimentació amb robots submarins. 

Una de les propostes més rellevants del Model Docent 
UdGXXI, que coincideix amb el Pla Estratègic 
UdG2030, és la creació de continguts que estiguin en 
l'espai de frontera entre l'humanisme, la ciència i la 
tecnologia. Més que l'especialització constant en un 
determinat àmbit, les noves demandes socials, 
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econòmiques i ambientals requereixen coneixements 
transversals. Els màsters en Ciència de Dades, en 
Moviments Migratoris en el segle XXI, en 
Readaptació a l’Activitat Física i la Competició 
Esportiva, en Gestió Administrativa o en Sistemes 
Robòtics Intel·ligents, que s’inicien aquest curs, 
formen part de l'estratègia pròpia de la UdG. 

Pel que fa a la convocatòria Erasmus Mundus 2021, a 
més del nou màster IFROS, enguany s’han presentat 
dues propostes més: una en l’àmbit de materials 
compòsits (FRP++) i l’altre en l’àmbit de la gestió del 
turisme (EMTM); també s’han iniciat tres propostes 
d’estudi per al desenvolupament de nous màsters dins 
del programa Erasmus Mundus Design Measures en 
l’àmbit de la comunicació oral, el blockchain (cadena 
de blocs) i la fabricació intel·ligent, que es troben en 
fase d’avaluació i es resoldran el mes d’octubre 
d’aquest any. Actualment la Universitat de Girona 
coordina 3 màsters Erasmus Mundus: Tourism 
Management (EMTM), Medical Imaging and 

Applications (MAIA) i el nou Intelligent Field Robotic 
System (IFROS). 

Durant el curs 2020-2021 a la Universitat de Girona 
hi ha 14 projectes de doctorat industrial vius: quatre 
en l’àmbit de la psicologia, un en l’àmbit de la 
química, un en l’àmbit de l’educació, un en l’àmbit de 
la biologia i vuit en àmbits tecnològics. Aquests 
projectes els han ofert catorze empreses diferents i 
afecten 14 grups de recerca de la UdG. A més, quant a 
la col·laboració entre universitat i empresa, la UdG 
participa en el grup de treball creat pel CIC sobre la 
formació dual. 

La UdG continua avançant en la seva estratègia de 
recerca i de transferència amb criteris d’innovació. En 
el marc del segell HR Excellence in Research, el 
Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) 
ens ha dotat d’un procediment de millora continuada 
per donar suport a la implementació de la Carta 
Europea de l’Investigador i del Codi de Conducta per 
a la Contractació d’Investigadors. Durant el curs 
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2020-2021 s’han iniciat les 22 accions, agrupades en 
6 àmbits temàtics:  

• Ètica i igualtat de gènere  

• Gestió de dades de recerca i accés obert  

• OTM-R (Open, Transparent and Merit-based 
Recruitment of Researchers) 

• Marc de la carrera professional en la investigació  

• Avaluació i gestió de la recerca  

• Comunicació  

En aquest moment s’està elaborant l’esborrany del 
codi ètic i de gestió de dades, que serà tractat 
col·laborativament en el grup de treball del codi ètic. 
Pel que fa a la política d’accés obert, es va aprovar el 
Mandat d’Accés Obert de la UdG al Consell de Govern 
de 12 abril de 2021, que es concreta en un pla 
d’execució per fases mitjançant la Guia d’accés obert. 
Durant els mesos de gener i febrer, els vicerectorats 
de Recerca i Transferència del Coneixement i de 

Qualitat i Transparència i la Biblioteca han organitzat 
una sessió amb cadascun dels 24 departaments per 
presentar la política i fer formació. Posteriorment 
l'apartat del web de la Biblioteca de suport a la recerca 
s’ha actualitzat, amb un subapartat dedicat a la 
publicació en obert. S’està treballant en la guia de 
l’investigador preparant un portal web. 

Aquest any s’han signat els acords transformatius per 
a la transició cap a l’accés obert. Un canvi de model de 
funcionament, promovent la difusió i l’accés dels 
continguts científics i acadèmics de forma gratuïta, 
lliure, permanent i sense restriccions d’alguns drets 
d’explotació. Per aquests acords, com a membres de la 
Universitat de Girona disposem d’alguns descomptes 
en el concepte de cost de gestió de l’article (Article 
Processing Charges o APC) i l’opció de participar en 
algunes iniciatives per fomentar la publicació en accés 
obert.   
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L’1 de març de 2021 s’ha iniciat el projecte europeu 
Horizon 2020, “Paths to Succesful Innovations 
(ISPAS)”, que ha obtingut un ajut total de prop de 
300.000€, dels quals 13.500 € són per a la UdG, per 
oferir als doctorands cursos en anglès en innovació 
oberta i ciència oberta. A partir del mes d’octubre es 
començaran a oferir cursos de formació transversal en 
ciència i innovació obertes, adreçats als investigadors 
i investigadores en formació. 

Una altra de les accions finalitzades és el segon Pla 
d’Igualtat de la UdG, aprovat en Consell de Govern 
d’abril de 2021. Disposarem d’un instrument de 
planificació estratègica que definirà l'horitzó de les 
polítiques de gènere de la nostra comunitat 
universitària per als propers quatre anys. Explicita, 
considerat en el seu conjunt, el compromís 
institucional irrenunciable amb el valor de la igualtat, 
un compromís que es projecta, des del consens, a tots 
els àmbits de la UdG, i es concreta en cinquanta 
accions estructurades en sis grans eixos estratègics. 

La innovació no només ha d’impregnar la docència i la 
recerca, sinó que també ha d’integrar-se en 
l’administració mateixa. Sense una cultura 
organitzativa innovadora no serà possible una 
universitat innovadora. L'administració universitària 
ha de treballar amb un horitzó de major 
transparència, major participació i col·laboració, una 
millor relació entre les àrees i una incorporació 
d’eines i instruments que agilitzin els processos, 
especialment amb les eines digitals. L’administració 
electrònica és una peça fonamental de la iniciativa 
d’una organització innovadora. L’administració en 
general està abocada inexcusablement a la innovació i 
a la millora a través de la digitalització de projectes, 
de procediments i de tràmits. Aquestes són les 
principals iniciatives que s’han endegat en aquest 
àmbit:  

• S’ha iniciat la implementació del programa 
informàtic comercial de gestió de manteniment 
assistit per ordinador (GMAO) que permet donar 
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una resposta integral i única a les necessitats del 
Servei d’Oficina Tècnica i Manteniment (SOTIM), 
dels Serveis Tècnics de Recerca (STR), de l’Oficina 
de Salut Laboral (OSL) i de l’inventari general de 
tota la UdG. Un cop implementat, el GMAO ha de 
permetre, per exemple, una gestió òptima dels 
equipaments i infraestructures de recerca de 
referència i posar-los al servei dels investigadors i 
del sector socioeconòmic. Gerència lidera la 
coordinació de la implementació d’aquesta eina. 

• S’ha contractat una llicència Open Cosmos per 
donar accés als investigadors UdG a cursos sobre 
finançament europeu i a participar en comunitats 
de treball per a la preparació de propostes, 
juntament amb els tallers de formació des de la 
OITT i els campus sectorials per augmentar l’èxit 
en convocatòries del nou programa de la Unió 
Europea Horizon Europe i d’altres convocatòries 
específiques. 

• En breu hi haurà la licitació del nou sistema de 
gestió de la recerca integral o CRIS (Current 
Research System Information o sistema de gestió 
de la recerca) que incorporarà mòduls de gestió 
econòmica, de projectes i recursos humans. Aquest 
sistema ha de permetre, alhora, recollir i difondre 
tota la informació relacionada amb les activitats de 
recerca de la universitat i gestionar-ne la recerca. 
Una vegada resolta la licitació caldrà planificar les 
fases posteriors d’implementació del sistema 
adquirit. 

• S’ha desenvolupat un dels mòduls del que ha de 
ser l'eina de suport al Pla de Dedicació Acadèmica. 
En aquests moments, el programa d’inputs de 
recerca i transferència ja és operatiu. 

• El conjunt d’universitats públiques catalanes 
continua treballant en la construcció d’un model 
propi de comptabilitat analítica (Comptabilitat 
Analítica del Sistema Universitari Català, CASUC). 
El grup es reuneix periòdicament per analitzar les 
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dades aportades per cada universitat i valorar els 
resultats del conjunt de les universitats per tal 
d’homogeneïtzar criteris de càlcul i amb el model 
estatal, amb la finalitat d’aconseguir que la 
Intervenció General de l’Estat el validi. 

• Aquest any s’ha estès l’ús de la signatura digital, 
fomentant així la producció de documentació 
administrativa en format digital. També s’ha 
implementat l’ús generalitzat i progressiu del 
porta-signatures. S’han programat diversos cursos 
virtuals de formació sobre l’ús de certificats 
digitals i porta-signatures, tant per a PAS com per 
a PDI. 

• S’ha donat continuïtat a la implementació gradual 
d’un gestor documental (DocUdG_e_f) per satisfer 
la necessitat d’un arxiu únic i garantir 
l’autenticitat, la integritat i la conservació de la 
documentació administrativa, tant física i 
electrònica, com híbrida. 

• S’han desenvolupat formularis electrònics de 
sol·licitud, específics en l’àmbit dels recursos 
humans i de la gestió de les tesis doctorals, per tal 
de transformar-los en tràmits electrònics amb un 
major grau d’automatització i integració en el 
registre i en el gestor documental. 

• Després d’un llarg procés de proves, adaptacions i 
millores, aquest mateix any es posarà en producció 
la nova aplicació de registre (ERES 2.0) per 
gestionar l’entrada i sortida de documents, tant en 
format físic, com electrònic, i integrarà una gran 
part dels serveis que ara es consumeixen de 
manera atomitzada (EACAT, SIR, E-Notum, 
registre electrònic, gestor documental, entre 
d’altres). Aquesta posada en funcionament anirà 
acompanyada d’accions formatives per al PAS. 

• S’ha donat un impuls important a l’ús del servei 
Via Oberta, que permet la interoperabilitat entre 
administracions públiques per tal de garantir la 
no-necessitat d’aportació de documentació per 
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part dels usuaris. Aquesta eina s’anirà integrant 
successivament en diferents aplicacions de la 
Universitat de Girona per tal d’automatitzar les 
consultes. Arran de la pandèmia provocada per la 
covid-19 s’ha generalitzat l’ús de diferents eines de 
treball col·laboratiu: s’ha generalitzat l’accés a 
l’Office365 amb l’ús de l’eina Teams i totes les 
aplicacions Office al núvol -OneDrive, Word, 
Excel...- a tot el PAS i PDI; l’eina Teams ha 
esdevingut la principal eina de treball col·laboratiu 
a distància. 

• A més, tot el personal docent així com l’estudiantat 
han tingut accés, donant-se d’alta amb l’adreça 
institucional, a les eines del Google Suite, amb 
accessos principalment a la plataforma Meet, que 
juntament amb la contractació de la plataforma 
Blackboard Collaborate han permès la docència i 
la comunicació amb l’estudiantat. 

• Una part de la subvenció directa del programa 
Unidigital ha de servir per poder disposar d’un 

data warehouse (magatzem de dades). Aquesta 
aposta ha de permetre l'accés i la 
interoperatibilitat de les bases de dades actuals, un 
canvi d’estructura de dades, i la seva integració i la 
corresponent agilització en l’obtenció 
d’informacions i analítiques de dades. 

L'eix que ens ajudarà a coordinar les accions 
d’innovació en docència, en recerca, en transferència i 
en la vida acadèmica de la UdG és el Pla Estratègic 
UdG2030: la suma d’intel·ligències. Per a la 
implementació de les accions que s’han d’anar 
derivant del Pla es va crear un grup de treball, integrat 
per persones de la mateixa Universitat i per persones 
del seu entorn econòmic i social. Després de diverses 
trobades d’aquest grup s’ha concretat el desplegament 
en 4 grans eixos i 20 accions, algunes de les quals 
estan formades també per diverses subaccions. És 
evident que la situació a tots els nivells -acadèmic, 
econòmic i social-, arran de la pandèmia de la 
covid-19 no pot ser obviada en el desplegament del 
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Pla i la realitat és que algunes accions previstes s’han 
accelerat en la seva concreció i posada en marxa 
precisament per la necessitat d’avançar decididament 
cap a la digitalització de la Universitat. Entre d’altres 
actuacions vinculades al Pla es poden destacar les 
següents:  

• S’ha creat l’Observatori d’Ètica en Intel·ligència 
Artificial de Catalunya (OEIAC), en forma de 
càtedra de la UdG, amb el suport de la Direcció 
General d’Innovació i Economia Digital i de la 
Fundació i2Cat. L’observatori es va posar en 
marxa el darrer trimestre de 2020 i actualment és 
plenament operatiu. Ha creat el consell assessor, 
que aplega personalitats molt rellevants a l’entorn 
de la intel·ligència artificial (IA), s’ha presentant el 
document marc de posicionament dels aspectes 
ètics i les implicacions socials de la IA, s’ha 
participat en un seguit d’activitats que han permès 
donar visibilitat a l’OEIAC, i actualment s’està 

desenvolupant un cicle de seminaris sobre la IA en 
la nostra vida quotidiana. 

• En la mateixa línia de sumar, la UdG suma 
prioritats marcades des del govern de la 
Generalitat i iniciatives que sorgeixen d’aquestes 
prioritats, i ha contribuït a fer de Girona la 
candidatura guanyadora per acollir el Centre de 
Blockchain de Catalunya (CBCat). Aquest centre, 
creat per la Cambra de Comerç de Barcelona, té 
com a objectiu difondre i impulsar l’ús de la 
tecnologia de les cadenes de blocs entre empreses i 
institucions catalanes, així com formar a 
professionals presents i futurs. Actualment el 
CBCat ja treballa amb normalitat des dels 
despatxos que ocupa en el Parc Científic i 
Tecnològic de la UdG. Entre d’altres activitats que 
ha dut a terme destaquen els seminaris sobre 
blockchain -on han participat un bon nombre de 
membres de l’estudiantat de la UdG- així com el 
primer repte Blockchain for SDGs, que també ha 
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comptat amb estudiantat UdG entre els 
participants, o el projecte Obrir Girona, per 
experimentar la combinació de tests de covid-19 
amb certificats anonimitzats sobre tecnologia 
blockchain. 

• Durant el mes de maig de 2021 s’ha passat un 
qüestionari entre el PDI de la UdG amb la finalitat 
de conèixer millor el seu posicionament respecte 
d’alguns aspectes del Pla Estratègic -tant el 
coneixement de les tecnologies disruptives com la 
importància del treball inter-, multi-, i trans-
disciplinari- i respecte del paper de la UdG en 
l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS). Els resultats de l’enquesta ja 
han permès augmentar el nombre de 
col·laboradors de l’OEIAC, s’han fet propostes de 
formació per a PDI i s’ha constatat l’interès -i un 
gran nombre d’experiències- en el treball 
interdisciplinari. 
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• S’ha presentat la mostra d’interès “Ecosistema de 
Inteligencia Artificial para la Digitalización y 
Crecimiento Empresarial de las PYMES 
Españolas” al Ministeri d’Indústria, Comerç i 
Turisme, en el marc de la crida efectuada per 
detectar possibles projectes a ser finançats pels 
fons europeus Next Generation EU. També amb 
relació a aquests fons s’han presentat diversos 
projectes a la Generalitat de Catalunya, tots ells 
alineats amb el Pla Estratègic UdG2030. D’una 
banda, la proposta “Creixement econòmic 
territorial basat en la innovació i el coneixement – 
recerca, transferència, innovació i formació en 
blockchain” vinculada a l’actuació destacada més 
anteriorment, el CBCat. En segon lloc, la proposta 
“Creixement econòmic territorial basat en la 
innovació i el coneixement – reforçant la connexió 
entre universitat, empresa i ciutadania”, que es 
vincula a la Fundació Girona Regió del 
Coneixement (FGRC). La tercera proposta, 
“Creixement econòmic territorial basat en la 

innovació i el coneixement: concentració de 
capacitats en l’àmbit de la salut a Salt i Girona” se 
centra en aconseguir accelerar la construcció del 
Campus de la Salut. 

Com deia abans, la innovació ha de tenir lloc en espais 
innovadors. La política de campus és el continent 
necessari del contingut d’una universitat innovadora, 
dinàmica i d’avantguarda. La Universitat de Girona té 
una tasca molt important en aquest sentit en 
l’adaptació dels espais existents i amb el disseny dels 
nous edificis i espais de lleure, convivència i 
socialització de la comunitat universitària. 

Una de les peces centrals dels nous espais de la UdG 
és el futur Campus de la Salut. El Govern de la 
Generalitat ha acordat que el Parc Hospitalari que ha 
d’incloure aquest campus s’ubiqui en els terrenys de 
Girona Sud, entre Salt i Girona. El projecte del nou 
campus inclou la construcció de 40.000 m2 
d’equipament docent, corresponents a les Facultats de 
Medicina -9.000 m2- i d’Infermeria -9.750 m2-, espais 
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de recerca -5.450 m2-, biblioteca de campus -4.200 
m2- i residència d’estudiants -3.600 m2-, així com un 
edifici apèndix del Parc Científic i Tecnològic de la 
UdG -8.000 m2- on es pugui ubicar la part de 
transferència, innovació i creació d’empreses en 
l’àmbit de la salut. Tot el projecte es coordina amb la 
Cambra de Comerç de Girona, l’Ajuntament de Salt i 
l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona 
(IdIBGi). 

En el Campus de Montilivi s’ha fet una proposta 
d’aparcament a l’aire lliure aprofitant la topografia del 
terreny. Aquest projecte s’ha de desenvolupar 
juntament amb l’Ajuntament de Girona i inclou 
l’ordenació del vial de davant de l’IES Montilivi. S’ha 
plantejat a l’Ajuntament de Girona l’eliminació de les 
rotondes de Ciències i P-I. És un projecte de gran 
transcendència per a l’ordenació del vial de cares a ser 
l’accés principal al Campus de Montilivi. També, la 
UdG i la Generalitat de Catalunya han iniciat el procés 
de desafectació dels mòduls M-7, M-8, M-9 i M-10. La 

retirada d’aquests mòduls és necessària per a la 
construcció de l’Aulari Nord que permetrà la millora 
dels espais docents de la Facultat de Ciències a 
l’Aulari Comú. Es farà de forma progressiva, 
eliminant els mòduls prefabricats a mesura que 
l’Aulari Nord, la Casa de l’Estudiant i l’edifici de 
serveis es vagin construint. S’ha previst deixar un 
espai central de campus per al lleure, la socialització i 
la relació de l’estudiantat. 

Amb relació a la Casa de l’Estudiant, properament, 
amb el Consell d’Estudiants (CdE) i el Consell 
d’Associacions es definirà el programa de necessitats 
per al desenvolupament de les seves activitats. Fins 
que no es pugui disposar d’aquesta nova construcció, 
el SOTIM, juntament amb el CdE, han definit una 
remodelació i equipaments dels espais del mòdul 
prefabricat M-20, tant a planta baixa com a la planta 
pis. Aquesta remodelació permetrà una dignificació 
dels espais i un desenvolupament de les seves 
activitats més d’acord a les seves necessitats. 
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S’ha acabat de redactar el projecte de prova pilot del 
control d’accessos i dels espais interiors i de la 
seguretat, tant de l’edifici com del seu entorn, de la 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. La 
nova normativa obliga a substituir els sistemes 
actuals, i aquesta prova pilot ha de servir per fer una 
implantació progressiva a tots els edificis de la 
Universitat. 

Hi ha una sèrie de projectes acabats, pendents de 
licitar, que milloraran les condicions generals dels 
campus:  

• L'enllumenat exterior del Campus de Montilivi, 
que augmentarà la seguretat d’aquest espai. 

• La primera fase de les obres de rehabilitació de la 
Facultat de Dret. 

• Les obres de reforma i adaptació per a l’obtenció 
de la llicència d’activitats de l’edifici P-IV de 
l’Escola Politècnica Superior. 

• Les obres de rehabilitació de la façana de l’Aula 
Magna, a través del programa de subvencions 
Recuperem el Gòtic, de la Generalitat de Catalunya 
i la Fundació La Caixa, que ha concedit una 
subvenció de 300.000 € a la UdG. 

• Els projectes de magatzem per a matèries 
perilloses i per a la seva manipulació, de 
magatzem de residus i del vestíbul i consergeria de 
la Facultat de Ciències. 

• Projecte de la primera fase d’adequació i millora 
de la zona esportiva. 

I a banda d’aquestes iniciatives, s’han portat a terme 
els plans següents:  

• Pla especial per ordenar urbanísticament la 
parcel·la 16 del Campus de Montilivi per obtenir 
ús docent i permetre la construcció de una nova 
residència d’estudiants, pel qual s’ha fet un 
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concurs d’idees de tres equips d’arquitectura per 
ajudar a definir criteris. 

• Pla de millora urbana de la Zona Esportiva per 
definir les superfícies edificables i l’ordenació de 
l’entorn i la seva zona d’aparcament. 

• Pla de millora urbana del Campus Centre per 
obtenir una millor edificabilitat i ordenació dels 
futurs edificis. 

En paral·lel a tots aquest projectes d’espais, la 
Universitat de Girona està ultimant els últims serrells 
per licitar un acord marc que ha de permetre agilitzar 
la contractació de les obres i evitar els endarreriments 
que provoca la rígida Llei de la Contractació Pública. 
La previsió és que abans de finalitzar 2021 s’hagi 
procedit a la licitació de l’acord marc i això permeti, el 
primer trimestre de 2022, contractar totes aquestes 
obres. 
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La qualitat dels serveis públics depèn directament de 
la qualitat de les persones que en formen part. La 
millor inversió que pot fer la universitat és augmentar 
la dotació de PDI i de PAS, i també millorar les seves 
condicions laborals i garantir un espai de realització 
professional, de forma continuada, i de qualitat en les 
condicions de treball. La llarga herència de les accions 
de contenció de la despesa pública ha creat un 
escenari poc propici, amb una limitació de la despesa 
de capítol 1 i una dotació de recursos humans per sota 
de les universitats europees amb les quals ens 
relacionem. La reacció de les autoritats públiques a la 
crisi de la pandèmia sembla haver abandonat la lògica 
de l'austeritat i apunta a una major inversió en els 
àmbits clau de l'estat del benestar: l'educació, la salut 
i els serveis socials. 

En aquest sentit, la UdG s’ha de preparar pels canvis 
en la regulació i de mecanismes de finançament. La 
Direcció General d’Universitats ha anunciat que torna 
a permetre la incorporació de noves places de 
professorat funcionari a les universitats públiques 

catalanes. Està previst que el programa principal 
d’incorporació de PDI a la universitat, el Pla Serra-
Húnter, sigui modificat de forma significativa. La 
necessitat de prioritzar l’ús de la taxa de reposició a la 
consolidació de les places d’agregat interí està 
arribant a la seva fi amb la consolidació d’aquest 
col·lectiu. S’està treballant amb una nova llei orgànica 
d’universitats, la LOSU. Tots aquest canvis obliguen la 
UdG a adaptar les polítiques de captació i retenció de 
talent en la plantilla del personal docent i investigador 
que s’han portat a terme en els darrers anys. 

Cal destacar que durant 2021 s’ha continuat amb una 
activitat de consolidació de les places de professorat 
agregat en règim d’interinatge. 17 places interines 
s’han transformat a permanents, i 6 places temporals 
s’han transformat a interines. Això ha permès donar 
la possibilitat de consolidar la carrera acadèmica a la 
UdG al professorat que les ocupa. 

482.2. Les persones
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Aquest 2021 s’ha establert la convocatòria per la 
transformació de 3 places a professorat catedràtic per 
necessitats estructurals dels departaments, i s’ha 
engegat la convocatòria per a la priorització de fins a 
18 places a professorat catedràtic pels seus mèrits 
acadèmics. Pel que fa a la promoció del professorat 
funcionari i laboral contractat, està completament 
equiparada en les promocions a catedràtic en les quals 
es donen idèntiques possibilitats de promoció tant al 
personal dels cossos docents com al laboral 
contractat. La nova regulació de promoció a 
professorat catedràtic per mèrits, aprovada en la 
darrera sessió de Consell de Govern de 2020, 
continua equiparant la promoció en les dues vies: la 
de cossos docents i la laboral. 

El 2021 s’ha continuat potenciant la flexibilització de 
la contractació de nou professorat, tant permanent 
com temporal, basada en dos criteris bàsics: l’equilibri 
de plantilles en els departaments i la garantia del 
relleu generacional en departaments amb poques 
incorporacions durant els últims anys. Per reforçar 

aquest segon criteri, durant els darrers temps s’han 
realitzat incorporacions de PDI a temps complet en 
diferents departaments amb la intenció de donar pas 
al relleu generacional. Paral·lelament, s’ha fet un 
estudi de la plantilla actual i la programació 
plurianual d’accions d’incorporació, d’estabilització i 
de promoció de PDI. Aquesta anàlisi permet assegurar 
la viabilitat de les propostes combinades 
d’incorporació i estabilització. Aquesta informació 
tractada a nivell departamental és la base per definir 
una estratègia objectiva a cada departament i establir 
contractes-programa entre els departaments i la 
Universitat. 

Pel que fa a les noves incorporacions, el 2021 s’han 
realitzat les incorporacions compromeses el 2020 en 
el Pla Serra-Húnter -11 places- i s’han definit les noves 
incorporacions del Pla per al 2022 -14 places. A més 
s’ha realitzat 1 incorporació d'agregat vinculat al 
Departament de Ciències Mèdiques i 17 
consolidacions de places d’agregat, fins ara en règim 
d’interinatge, en diferents departaments, juntament 
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amb 1 incorporació amb el programa RyC el 2021 i 2 
incorporacions més del mateix programa que es 
preveu que es facin efectives el 2022. 

La UdG va començar a definir a partir de 2019 el Pla 
de Dedicació Acadèmica del Professorat de la UdG, 
l’aprovació definitiva del qual s’ha vist retardada per 
l’afectació de la pandèmia de covid-19 en l’activitat 
acadèmica de la UdG. Aquest Pla serà una eina 
d’anàlisi de l’activitat individual de cada PDI, de les 
accions dutes a terme anualment per cada 
departament, i també del conjunt de la Universitat. 
Totes les activitats encomanades al PDI seran 
recollides i reconegudes en el Pla, tant les associades a 
la docència -impartir docència i accions d’innovació 
docent- com les de recerca i transferència -valorant 
tant l’obtenció de projectes i recursos com la 
producció científica generada, la transferència de 
coneixement i les activitats de difusió-, les activitats 
relacionades amb la gestió universitària i les de 
compromís social. La formació en tots aquests 
aspectes també hi serà reconeguda. 

Amb relació al PAS, s’ha continuat amb el procés 
d’estabilització i consolidació que es va iniciar l’any 
2018, consolidant i millorant l’ocupabilitat de 31 
funcionaris i 13 laborals, que s’han de sumar a les 54 
places consolidades des d’aquell moment. A aquestes 
cal afegir les places que actualment estan finalitzant el 
procés de selecció, que són 40 del grup C subgrup C1 
de funcionaris, de manera que fa un total de 138, i les 
convocatòries de les places que es preveuen convocar 
tant de personal funcionari com de personal laboral 
aquest darrer trimestre. 

Certament a un ritme inferior al que s’hauria desitjat, 
s’ha fet alguna millora en la revisió de la Relació de 
Llocs de Treball (RLT), que de manera genèrica 
incrementa la qualificació de la plantilla de PAS, que 
ha de continuar tendint a una major tecnificació i 
especialització. Ateses les circumstàncies associades al 
confinament derivat de la pandèmia, ha estat 
especialment necessari potenciar l’àmbit TIC i dur a 
terme alguna actuació orientada a la implantació 
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progressiva a la UdG d’un model híbrid de docència i 
d’aprenentatge. 

Durant tot l’any s’ha treballat de manera continuada i 
col·laborativa en la definició de la carrera professional 
del PAS. Se n’han definit els objectius i les bases del 
model; els perfils professionals i la vinculació dels 
llocs de treball a un o altre perfil; el diccionari de 
competències, amb la identificació de les 
competències transversals per al conjunt de 
l’administració i les específiques de perfil, així com les 
rúbriques que n’han de facilitar l’avaluació; les 
activitats professionals; les bases del model 
d’avaluació; i la simulació de costos. 

A partir del mes d’octubre s’ha presentat el document 
a diversos col·lectius de la comunitat universitària i 
s’espera que pugui ser aprovat en el decurs d’aquest 
darrer trimestre de l’any 2021. La necessitat 
d’impulsar la carrera és un objectiu compartit per 
totes les parts implicades i la col·laboració dels 
representants dels treballadors i dels grups de treball 

respon a la voluntat d’implantar un model que 
necessàriament pugui comptar amb un consens 
generalitzat. La carrera professional serà possible 
només si som capaços de generar els consensos 
suficients. Si ho assolim, ens haurem dotat d’un 
model que en la fase pilot serà inevitablement més 
senzill, però que ens permetrà fer-lo créixer i madurar 
fins a dotar-nos d’un model prou complet com per 
impulsar la millora i innovació de l’administració 
gràcies a la millora del desplegament professional de 
cadascuna de les persones del PAS en el seu lloc de 
treball. 

En continuïtat amb el document Pla Viure Millor de la 
Generalitat de Catalunya, que inclou una sèrie 
d’objectius i mesures a assolir i emprendre, la UdG 
segueix apostant per la flexibilitat horària dels seus 
treballadors i treballadores i per les facilitats en les 
eines de treball que redueixin desplaçaments i 
mantinguin un bon servei. També, en el marc del 
document de bones pràctiques en comunicació 
interna, difós el juny a tota la comunitat, es proposen 
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sistemes d’optimització de les eines per aprofitar el 
tempsi s’hi fa referència al dret al descans digital i 
al període recomanat de resposta màxima dels 
correus electrònics. També, s’ha treballat, des de 
Gerència i els caps d’unitat, un document relatiu a 
accions per a la millora de la regulació horària a la 
UdG durant el temps compartit, on es plantegen 
 limitacions en el nombre de reunions diàries i la seva 
durada, el temps que cal respectar entre una i l’altra, 
l’hora final del matí i de la tarda de la darrera reunió i 
la promoció de la programació de la rebuda de 
correus a franges horàries laborables. 

Finalment, la UdG, en l’exercici de la seva vocació de 
compromís social, ha seguit treballant intensament 
per a totes les persones, però especialment per a les 
persones i col·lectius vulnerables i per a la igualtat 
d’oportunitats. Dins d’aquest gran objectiu, el Consell 
de Govern va aprovar el Segon Pla d’Igualtat de la 
UdG -com ja s’ha dit en l’apartat d’Innovació-; cal 
incidir que en l’elaboració del Pla han participat més 
de 1.000 persones i que aquest procés participatiu de 

la comunitat universitària s’ha dut a terme a través de 
grups de discussió, entrevistes i enquestes. El pla 
conté 50 accions concretes i s’estructura en 6 eixos, 
que són els següents: promoure la cultura per l’equitat 
a tota la institució; docència amb perspectiva de 
gènere; recerca amb perspectiva de gènere; igualtat 
d’oportunitats en l’accés, la promoció i les condicions 
laborals; compromís contra la discriminació i les 
violències; compromís social i transferència de 
coneixements sensibles al gènere. 
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Les universitats han de ser eines al servei del territori. 
A més de la primera missió (la docència, la formació), 
la segona (la recerca, la creació), i la tercera (la 
transferència del coneixement generat), cada cop 
s’evidencia amb més força la rellevància de la quarta 
missió de les universitats. Aquesta fa referència a la 
necessària implicació de la institució amb les entitats 
socials, econòmiques, culturals, i la ciutadania en 
general, del territori que les acull. És a dir, les 
universitats han de estar compromeses amb la 
comunitat, amb l’entorn, i han d’acompanyar, o fins i 
tot liderar, processos de desenvolupament econòmic i 
social. 

La crida de les Nacions Unides per al 
desenvolupament sostenible a través de l’Agenda 
2030 i els 17 ODS té una incidència directa en la vida 
universitària, perquè dona valor a accions existents i 
promou la reflexió, alhora que genera noves accions. 
És una crida transversal, que ha d’impregnar la 
docència, la recerca i la transferència, la governança i 
l’estratègia, la vida dels campus i el compromís amb el 

territori i la societat. En aquest marc, la UdG participa 
activament en diverses comissions del grup de treball 
del CIC sobre els ODS i coordina el subgrup que 
s’ocupa del seguiment del Pla d’Acció del Sistema 
Universitari de Catalunya per a la Consecució de 
l’Agenda 2030, que ha elaborat el mateix grup de 
treball. Durant l’any 2021 s’han començat a executar 
les accions previstes en el Pla i prioritzades aquest 
any. Cal esmentar també el cicle de seminaris en línia 
Innovation for SDGs; inspirational tools towards 
sustainability challenges, que es va organitzar des dels 
campus sectorials, així com la inclusió de diverses 
qüestions sobre la vinculació entre l’activitat 
acadèmica del PDI i els ODS, que es van incloure en el 
qüestionari que es va passar a tot el PDI durant la 
primavera. De les respostes es desprèn que els ODS 
que es consideren que han de tenir més rellevància a 
la UdG són Educació de qualitat, Reducció de les 
desigualtats, Igualtat de gènere, Acció pel clima, i 
Salut i benestar. 

542.3. L'impacte
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L'any 2021 ha posat en relleu l’important compromís 
comunitari de la UdG, a través del projecte europeu 
Steering Higher Education for the Community 
Engagement (SHEFCE), en el qual la UdG participa 
com a universitat pilot. Seguint les directrius del 
projecte s’han recollit més de 60 experiències de 
compromís comunitari, experiències d’arrelament i 
relació amb el territori i de compromís amb la societat 
(incloent el compromís social). També s’han dut a 
terme focus grups, s’ha elaborat l’informe i s’ha dut a 
terme la visita institucional per part de la resta 
d’universitats del consorci. La valoració és molt 
positiva i, com es va poder explicar al Consell de 
Govern de juliol, el retorn dels socis del projecte va 
ser que la UdG és una universitat compromesa i 
arrelada, amb una alta capacitat d’autocrítica i de 
reflexió sobre aquesta qüestió, i amb un gran 
potencial per situar en el centre de l’activitat aquest 
compromís comunitari. 

Aquest any s’han acabat les feines d’informació, s’ha 
redactat i s’ha aprovat el nou Pla d’Ambientalització 
de la UdG. El Pla es va impulsar gràcies a la 
Declaració d’Emergència Climàtica del Claustre de la 
UdG, que demanava fer un pla que plantegés 
urgentment accions de mitigació i adaptació de la crisi 
ambiental. El nou Pla s’estructura en tres grans 
àmbits: emergència climàtica, vida al campus, i 
formació i sensibilització. En l'àmbit de l'emergència 
climàtica s’hi desenvolupen les quatre línies 
d’actuació que dirigeixen l’objectiu de disminució del 
50 % de les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
(GEH) fins a l’any 2030. La causa principal de les 
emissions a la UdG -que el Pla estima en unes 16.500 
tones de CO2 equivalent- és la mobilitat, de manera 
que el pla combina accions per racionalitzar i 
disminuir la mobilitat quotidiana i la mobilitat 
professional, com els congressos i les reunions. El pla 
també proposa una reducció dels consums i una 
millora de l’eficiència energètica als edificis i el 
foment de la producció d’energia renovable. 
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L'inventari d’emissions és l’eina que ha de permetre 
comptabilitzar amb detall i comunicar a la comunitat 
quines emissions de GEH s’emeten anualment a causa 
de l’activitat de la UdG i en quins sectors. També 
preveu el desenvolupament del pressupost de carboni 
com a instrument de conscienciació i control de les 
emissions de la UdG i iniciatives en el consum i gestió 
de residus, la gestió d’espais, la formació per a la 
sostenibilitat i la comunicació ambiental, a partir de 
l'experiència de l'anterior pla. 

Durant aquest curs hem avançat en la posada en 
marxa de la Fundació Girona Regió de Coneixement 
(FGRC). Aquesta fundació té com a objectiu general la 
promoció d’iniciatives regionals de transferència del 
coneixement, d’innovació i de desenvolupament 
sociocultural i socioeconòmic. Amb el suport 
econòmic de la Diputació de Girona (200.000 € 
anuals durant 3 anys) i la UdG mateixa, i amb la 
participació de l’Ajuntament i la Cambra de Comerç 
de Girona, la FGRC donarà suport als campus 
sectorials de la UdG i continuïtat a la tasca que 

aquests han desenvolupat fins ara, intensificant en 
particular la cerca de finançament per a projectes 
territorials, que requereixin el coneixement i la 
innovació que pot aportar la UdG però també la 
participació d’empreses, entitats i administracions 
locals. En aquest sentit, la UdG ha adjudicat a una 
empresa especialitzada la creació d’una plataforma 
d’innovació oberta (InnovaGirona) que posarà a 
disposició de la Fundació per tal que sigui una eina 
més de dinamització dels ecosistemes innovadors, és a 
dir, dels campus sectorials. 

L’activitat de les càtedres, que va quedar 
profundament afectada per les restriccions de la 
pandèmia, va seguir de forma virtual l’any 2020 i 
enguany ha començat a recuperar una certa 
presencialitat. Els diferents formats, però, no han 
afeblit aquesta intensa i variada relació que establim 
amb el territori a través d’elles. Durant l’any 2021 
s’han creat dues noves càtedres: la Càtedra d’Estudis 
del Suro i la Càtedra de Didàctica de les 
Matemàtiques M. Antònia Canals. També s’ha creat la 
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comissió que està duent a terme l’avaluació triennal 
de les càtedres, tal com preveu el reglament vigent. 

Una de les peces bàsiques de la relació amb el territori 
és el Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Durant el 
curs 2020-2021 s’han concretat les adquisicions del 
65 % de l’edifici H2O per part de l’Institut Català de 
Recerca de l’Aigua (ICRA) -la resta de l’edifici és 
propietat de la UdG- i del 100 % de l’edifici 
Giroemprèn-Centre d’Empreses per part del Banc 
Santander, com a conseqüència de les adjudicacions 
judicials corresponents resultat de les subhastes. Per 
tant, per completar tot el procés de liquidació, només 
falta pactar amb l’administració concursal i el jutjat 
competent els detalls de la reversió a la UdG de les 
unitats desertes -Jaume Casademont, CENTA, Narcís 
Monturiol. En paral·lel, s’ha arribat a un acord amb el 
Banc Santander per tal que la gestió de l’edifici 
Giroemprèn es faci des de la UdG -que al seu torn 
manté un conveni de col·laboració amb 
l’administració concursal per assegurar la màxima 
qualitat del servei-, cosa que ha repercutit en una 

transició molt suau, que els usuaris no han notat. 
S’està negociant amb l’ICRA la cessió en lloguer de la 
part de l’edifici H2O que és propietat de la UdG. I 
finalment, s’està en un procés d’anàlisi de les opcions 
que es poden plantejar quan arribi el moment de 
gestionar tot el Parc des de la UdG, sempre amb 
l’objectiu de continuar mantenint el servei que 
aquesta infraestructura de recerca i innovació dona a 
la Universitat i al conjunt de la societat gironina. 

Durant aquest curs s’ha desplegat també l'estratègia 
d’internacionalització UdGGlobal, que va aprovar el 
Consell de Govern l'any 2019. Per tal de fer efectiva 
aquesta estratègia, l'Oficina de Relacions Exteriors 
(ORE) ha estat reconvertida en l'Oficina Internacional 
de la UdG (OI), que manté les seves funcions 
anteriors en la gestió de la mobilitat i la definició de 
l'estratègia de la universitat, però que treballa ara 
també en les accions internacionals en col·laboració 
amb altres serveis de la Universitat: docència, 
pràctiques, gestió acadèmica, cooperació 
internacional... Al mateix temps, s’ha dissenyat un 
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programa ampliat d’acollida i acompanyament que 
amplia els serveis i, especialment, augmenta el 
nombre d’usuaris tot integrant també l’estudiantat 
internacional. 

El nou programa Erasmus ha integrat diverses 
iniciatives relacionades amb la digitalització i amb la 
sostenibilitat, d’acord amb les línies estratègiques de 
la Unió Europea. El primer efecte és la reducció dels 
viatges en avió i la promoció de desplaçaments en 
transports amb menor impacte, tal com proposa 
també el Pla d’Ambientalizació. El segon element del 
programa és l'aposta per un Erasmus sense papers i 
una transició dels tràmits en paper cap 
l'administració electrònica. Però el principal element 
del nou programa és l'aposta per la 
Internacionalització a Casa (IaC). L'objectiu és crear 
un catàleg d’activitats de caràcter internacional i 
intercultural que no impliquin un desplaçament físic. 
Aquestes pràctiques redueixen l'impacte ambiental de 
la internacionalització i, sobretot, amplien el públic 

potencial, tot integrant l'estudiantat amb menor 
poder adquisitiu. 

La principal aposta de la Universitat de Girona ha 
estat el desenvolupament d’activitats COIL 
(Collaborative Online International Learning o 
aprenentatge internacional en línia col·laboratiu). 
Aquestes iniciatives faciliten la relació entre dos grups 
classe de països diferents, de manera que l'estudiantat 
desenvolupa les seves habilitats en l'àmbit 
internacional i intercultural. S’ha creat un grup de 
treball de la Xarxa d’Innovació Docent Intercanvi 
Virtual i COIL, integrat per més de 30 persones de 
facultats i escoles del conjunt de la Universitat de 
Girona. El curs 2020-2021 s’han desenvolupat els 
primers projectes pilot i durant el curs 2021-2022 
estan previstes més de 15 propostes en el conjunt de la 
UdG. Per tal d’afavorir el procés de formació i 
l'intercanvi de bones pràctiques, la UdG participa en 
un projecte de la Unió Europea (FRAMES), en 
col·laboració amb la xarxa UNIMED. 
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També amb la finalitat de desenvolupar iniciatives 
d’IaC la Comissió de Política Internacional de la UdG 
ha aprovat el nou reglament del Reconeixement 
d’Estudiant amb Competència Internacional (RECI), 
que serà incorporat al Suplement Europeu del Títol. 
El nou reglament desenvolupa l'acord del Consell de 
Govern i amplia el catàleg d’iniciatives que poden ser 
utilitzades per al reconeixement, tot integrant la 
internacionalització a casa. També en aquest sentit, 
l’OI ha organitzat una nova edició del país convidat 
que ha estat dedicada a Tunísia. El curs 2021-2022 el 
país convidat arribarà a la seva cinquena edició i 
estarà dedicat a Irlanda. 

Malgrat que la covid-19 ha limitat les relacions 
internacionals, el curs acadèmic 2020-2021 s’han 
signat 8 cotuteles de tesi amb les universitats 
següents: Wroclaw University of Science and 
Technology (Polònia); Université de Lorraine, 

Université de Normandie i Université Paris 1 
Pantheon-Sorbone (França); Université de Lausanne 
(Suïssa); Universidad de Chile (UNICHILE) (Xile); 
University of Belgrade (Sèrbia); i Università degli 
Studi di Cagliari (Itàlia). També s’han signat dos 
convenis de col·laboració genèrics en temes de 
doctorat amb la Universidad Andrés Bello (Xile) i la 
Technical University in Liberec (República Txeca), un 
conveni amb la Universitat de Nîmes (França) per a la 
participació dels doctorands de la nostra universitat a 
les jornades doctorials transfrontereres i un conveni 
per participar en la proposta d’un nou programa de 
doctorat interuniversitari en didàctica de les ciències 
experimentals coordinat per la Universitat de Múrcia. 
Igualment, s’han obtingut 8 ajuts de màster de la 
Fundación Carolina en 4 màsters: Turisme Cultural, 
Direcció i Planificació del Turisme, Mechanics of 
Materials and Structures, i Ciència i Tecnologia dels 
Recursos Hídrics. 
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Se segueix donant suport a la preparació de projectes 
europeus, des de la unitat corresponent de l’OITT i 
des dels campus sectorials, a projectes de 
dinamització i innovació territorial. Així, s’han 
presentat diversos projectes de recerca a les darreres 
convocatòries del programa Horizon 2020 i a les 
primeres del nou programa Horizon Europe. En 
aquest sentit, la UdG ha iniciat una subscripció a la 
plataforma Open Cosmos, una plataforma que 
connecta institucions de recerca innovadores, 
empreses de diferents sectors, PIMEs, organitzacions 
públiques, organitzacions sense ànim de lucre 
d’Europa i d’altres països, i que ofereix recursos 
diversos per tal d’afavorir l’èxit en la presentació de 
projectes de RDI a convocatòries finançades pel 
programa marc de recerca de la Unió Europea, 
Horizon Europe. 

Totes aquestes accions estan encaminades a 
incrementar la vocació internacional de la Universitat 
de Girona. No és possible una universitat 
contemporània que no tingui un sistema dens de 

relacions amb l'exterior. Però la Universitat de Girona 
és també una universitat territorial, ancorada en una 
regió que li dona sentit. És aquesta dialèctica local-
global la que definirà la universitat del futur. 

Els campus sectorials han estat fonamentals per 
aconseguir tres Projectes d’Especialització i 
Competitivitat Territorial (PECT) en l’àmbit local, 
presentats en la convocatòria de 2019, que mobilitzen 
pel conjunt de les comarques gironines un import 
total de més de 9 M€. Es tracta dels projectes 
següents:  

PECT Girona, Sistema Alimentari Sostenible (3,15 
M€) 

• Operació Universitat de Girona: Mercats, 
Distribució i Traçabilitat (MeDiTra). 530 k€. 
Hi participen els grups Arquitectura i Territori, 
Centre Easy, Lògica i Intel·ligència Artificial. 

• Altres operacions: IRTA, Unió de Pagesos, 
Ajuntament de Riudellots de la Selva, Fundació 
Drissa, Fundació Ramón Noguera, Fundació 
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Emys, Consell Regulador de la DO Baix 
Empordà, Diputació de Girona. 

PECT Girona, Innovació Social i Digital: noves 
respostes davant els reptes del mil·lenni (3,26 M€) 

• Operacions Universitat de Girona: SocialLAB: 
coneixement per la transformació social; 
Blockchain per a l’administració pública; 
InventCAT: cocreant invencions per a la 
inclusió social al territori.  970k€. Hi 
participen els grups CISA, Ciència Política, 
VICOROB, Anàlisi i Planificació Territorial i 
Ambiental, Centre Easy, UdiGitalEdu. 

• Altres operacions: Ajuntament de Girona, 
Fundació Salut Empordà, Ajuntament de 
Roses, Diputació de Girona. 

PECT Girona, Patrimoni Actiu (3,31 M€) 

• Operacions Universitat de Girona: Tècniques 
constructives tradicionals: pedra seca i volta 
catalana; Innovació per a la valorització del 

patrimoni de la pedra seca. 737 k€. Hi 
participen els grups AMADE, CATS, Laboratori 
de Gestió i Anàlisi del Paisatge, GILAB, i 
Biologia Animal.  

• Altres operacions: Associació GRETA, Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, Ajuntament de 
Roses, Ajuntament d’Amer, Ajuntament 
d’Anglès, Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses, Unió Intersectorial Empresaris 
Ripollès, Diputació de Girona.  

La covid-19 ha accelerat els processos de digitalització 
de la comunicació i de la promoció de la Universitat 
de Girona. Aquesta transició afavoreix una millor 
selecció del públic objectiu, permet l'activació de 
campanyes en canals diversos i facilita la 
monitorització de les respostes dels usuaris i, per tant, 
l'avaluació dels resultats i la reorientació de la política 
de promoció posterior. El principal inconvenient de 
l'estratègia virtual és que és molt sensible a la 
capacitat de despesa i, en canvi, està poc condicionat 
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per l'àrea d’influència. Les universitats d’altres àmbits 
geogràfics tenen més facilitats per adreçar-se a 
l'estudiantat de la regió de Girona. Per tal de fer front 
a aquesta situació, el Pla de Comunicació de la 
Universitat s’ha basat essencialment en la 
diferenciació i la innovació. 

Aquest curs s’ha ofert de nou el fulletó digital. La 
iniciativa va ser dissenyada el curs 2019-2020 i 
permet que la persona interessada pugui elaborar el 
seu fulletó digital, que s’adapta a les seves demandes, 
no només d’estudis, sinó també de serveis i activitats. 
El fulletó digital és el primer pas de l'estratègia de 
CRM (Customer Relationship Manager o gestió de les 
relacions amb els clients) de l'àrea, que té com a 
objectiu establir un canal de comunicació constant 
durant el període de decisió i també una avaluació del 
grau de resposta. 

Una altra iniciativa de diferenciació ha estat la 
websèrie Moodles i noodles, un projecte acadèmic 
realitzat per la Universitat de Girona i la seva escola 

adscrita ERAM. La sèrie està formada per cinc 
episodis ambientats en un pis d’estudiants de la 
ciutat, on dues noies i dos nois mostren la vida 
quotidiana universitària. La pàgina web del projecte 
ha rebut prop de 10.000 visualitzacions úniques, el 
canal de Youtube ha superat les 21.000 
visualitzacions úniques i el canal d’Instagram (45 
publicacions i 155 stories) ha arribat a 156.000 
usuaris i ha tingut prop de 5.000 interaccions. La 
sèrie s’ha promocionat al portal adolescents.cat, 
Flashback, a Tiktok i a Youtube. Està prevista una 
segona campanya de promoció la tardor de 2021. 

El context digital ha transformat el model de 
promoció en fires i jornades d’orientació universitària. 
Amb l'excepció de la jornada dedicada a cicles 
formatius, totes les fires s’han realitzat en format 
digital. Durant aquest curs, la UdG ha promocionat 
els graus a les fires de Ciutadella, Uniferia, Ripoll, 
Gavà, UniFira i Expojove, a banda de les Jornades 
d’Orientació Universitària (JOU) realitzades a 
Barcelona. Una de les accions més rellevants ha estat 
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la segona edició de les Jornades de Portes Obertes en 
format digital (la SOU, Setmana d’Orientació 
Universitària), que ha tingut un total de 6.565 
visualitzacions. Pel que fa a la promoció de màsters, la 
UdG ha organitzat la segona edició també de la 
Setmana d’Orientació de Màsters (SOM), que ha 
arribat a les 4.991 visites. A banda, la UdG ha 
participat a Docsity i Uniferia i a les fires de captació 
del Cono Sur, Perú, Equador i Colòmbia. 

La divulgació de la recerca ha combinat els formats 
digital, presencial amb restriccions d’aforament i 
híbrid, d’acord amb les restriccions sanitàries de cada 
moment:  

• Campanya #ExpertaUdG amb motiu del Dia 
Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, l'11 
de febrer. 

• Edició virtual del Congrés de Recerca d’Alumnes 
de Centres de Secundària (CRACS), amb 25 
finalistes i 12 premis i un rècord d’inscripcions, el 
24 de març. 

• Tornada a la presencialitat del Campus PreBAT, 
durant la seva 11a edició, amb 40 estudiants que 
han acabat de cursar 4t d’ESO, del 28 de juny al 2 
de juliol. 

• 14a edició del Jove Campus de Recerca, també 
presencial, adreçat als estudiants que han acabat 
de cursar 1r de batxillerat, amb 40 inscripcions, 
entre el 5 i el 9 de juliol. 

• Organització de la Nit de la Recerca a Girona, amb 
12 tallers de format presencial i aforament limitat, 
el 24 de setembre. 

• Entre el mes de setembre i el mes de maig s’ha 
organitzat un cicle de xerrades, Un dia en la 
recerca de la UdG, amb la participació de 23 
científiques i científics de la UdG. 

• Mitjançant la plataforma de Twitter Spaces s’han 
portat a terme 10 converses de divulgació, amb 
una mitjana de 40 assistents per cada sessió, un 
40 % dels quals externs a la UdG mateixa. 

63

ircUdG'21



En aquest període ha estat molt important el paper de 
la divulgació científica en els mitjans amb l'objectiu de 
proporcionar informació especialitzada. La 
Universitat de Girona ha fet un salt molt important en 
la seva presència als mitjans nacionals i també 
internacionals i ha contribuït a combatre la 
desinformació i el soroll, tan habituals en aquest 
període. Concretament, des de l’ACRI s’han portat a 
terme les accions següents:  

• Enviament sistemàtic setmanal als mitjans de 
comunicació dels actes i les activitats que es 
publiquen a la pàgina web principal de la UdG. 

• Gestió d’experts i expertes amb relació a notícies 
d’actualitat: s’han ofert proactivament experts per 
àmbits com ara les eleccions autonòmiques, la 
pandèmia, el vulcanisme i la gestió dels incendis. 

• Contribució amb pràcticament un centenar 
d’experts i expertes en mitjans de comunicació 
escrits i audiovisuals, increment considerable 

respecte de l’any anterior, sobretot en l’àmbit 
audiovisual. 

• Increment de l’oferta formativa a PDI en formació 
sobre comunicació i divulgació de la recerca, i 
sobre com ha de ser la relació amb els mitjans de 
comunicació. 

• Publicació del manual de comunicació i bones 
pràctiques de comunicació interna a la Intranet. 

• Sessions a primers nivells de la UdG sobre 
comunicació interna i externa, organitzades per 
Gerència. 
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Resum de l'activitat docent i investigadora



La Universitat de Girona el curs 2021-2022 ha 
augmentat lleugerament el nombre de persones 
estudiants matriculades en els graus i, tot i que la 
matrícula encara és oberta, sembla que en màsters no 
superarem el nombre de matrícules del curs anterior. 
Les matriculacions són sempre la suma de molts 
factors que actuen de forma simultània. D’una banda, 
hi ha factors interns, com ara les accions que es 
porten a terme des dels centres o des de l'àrea de 
promoció; d’altra banda, actuen també els factors 
externs, com la reducció de la mobilitat en un context 
de covid-19 o la variable demogràfica. Vist en 
perspectiva, la nostra universitat està plenament 
consolidada i, en termes generals, dona una resposta 
eficient a les demandes de la seva àrea d’influència i 
també de la resta d’espais amb què està connectada. 

L'estabilitat de la matrícula dels estudis de grau es 
posa de manifest també si analitzem el comportament 
dels centres. La major part tenen una matrícula molt 
estable en els darrers anys, on s’ocupa la pràctica 
totalitat de les places ofertes (inclòs en la majoria de 

casos el 10 % d’increment de places) i que semblen 
plenament adequats a les necessitats de la demanda. 
És el cas de la Facultat d’Educació i Psicologia, la 
Facultat de Ciències, la Facultat de Dret, la Facultat 
d’Infermeria i la Facultat de Medicina. La Facultat de 
Ciències Econòmiques i Empresarials i l'Escola 
Politècnica Superior continuen incrementat de 
manera significativa el nombre de persones 
estudiants matriculades i d’equivalents a temps 
complet (EETC), mentre que la Facultat de Lletres, 
pendent encara de la matrícula de setembre, es manté 
amb xifres similars al curs passat. La Facultat de 
Turisme pateix la crisi del sector. Tant la percepció 
negativa del turisme per una part de la població com 
la dràstica reducció de la mobilitat han afectat la 
reputació del turisme i això explica la caiguda en el 
nombre de matrícules, si bé aquesta reducció ha estat 
menor que en la resta de centres públics i privats del 
país que ofereixen els estudis de turisme. 

673.1. L'activitat docent
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Evolució de la matrícula de graus per centres Pel que fa a les matrícules de màster en un any 
especialment complicat, sobretot pel que fa als 
màsters internacionals. Aquest curs, de la mateixa 
manera que el curs passat, tot i que en el moment de 
tancar aquest informe la matrícula encara és oberta 
-encara s’ha de matricular l’estudiantat del Màster de 
Secundària, el d’alguns màsters habilitants, o els 
mateixos màsters Erasmus Mundus-, les matricules 
de màster estan lleugerament per sota dels valors 
d’anys anteriors i també s’han distribuït de manera 
més uniforme. Novament, aquests resultats es poden 
explicar per les accions de promoció de la UdG i 
també per la tasca abnegada dels coordinadors i 
coordinadores dels màsters, que aboquen tots els 
esforços per aconseguir captar estudiantat nacional i 
internacional. 
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Evolució de la matrícula de màsters per centres El comportament dels centres adscrits sí que s’ha vist 
afectat per les condicions externes. D’una banda, la 
crisi turística a nivell internacional explica 
parcialment la reducció de matrícules en els centres 
vinculats als estudis de turisme. L'Escola Mediterrani 
continua desplegant el Grau en Logística, que se suma 
al de Turisme i al de Màrqueting. Pel que fa a les 
escoles situades a l'àrea de Girona, es mantenen amb 
una relativa estabilitat: EUSES i ERAM tenen una 
matrícula superior a les places ofertes i només en 
aquest darrer centre s’ha donat una matrícula inferior 
a l'esperada en la nova línia en anglès del Grau de 
Comunicació Audiovisual i Multimèdia, ja que 
l’autorització per iniciar-la va arribar molt tard i a 
penes hi va haver temps per publicitar-la. Estem 
convençuts que en cursos propers aquesta iniciativa 
obtindrà l’èxit esperat. 

Pel que fa a la formació continuada, les matrícules 
s’han vist afectades pel context de pandèmia, però tot 
i això, amb esforç i innovació, el descens de la 
matrícula ha estat només del 4 % respecte del curs 
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anterior, que va ser un curs rècord. En el cas dels 
màsters propis, la matrícula només ha baixat el 2,5 %. 
La internacionalització també ha estat un factor 
d’innovació i creixement, arribant a un 30 % de les 
formacions que estan dissenyades per a persones 
d’arreu del món. 

L’evolució de la taxa de rendiment -el nombre de 
crèdits aprovats sobre els matriculats- en els darrers 
quatre cursos (fins al 2019) mostrava un important 
creixement de la taxa del darrer curs en la majoria de 
centres. Tanmateix, aquesta era una tendència que ja 
s’havia constatat en anys anteriors, per exemple a les 
facultats de Medicina, de Ciències o de Turisme. 
D’aquesta manera, tres dels centres se situen en taxes 
de rendiments propers al 95 %, mentre que la resta es 
mouen entre el 75 % i el 90 % excepte la facultat 
d’Educació i Psicologia que manté percentatges 
encara més alts. En aquest darrer curs però, sembla 
que aquesta tendència a la millora s’ha o bé aturat 
(Educació i Psicologia i Turisme) o bé s’ha invertit (els 
estudis científics, tecnològics i de salut han caigut 

entre un 2 % i un 5 %). Aquest comportament, 
variable també s’observa en els dobles graus, 
titulacions que sol cursar un perfil d’estudiantat amb 
expedient acadèmic brillant. 

Evolució de la taxa de rendiment per centres 
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Caldrà estudiar amb detall els factors que expliquen 
aquesta variació de la taxa de rendiment. El curs que 
hem superat ha estat un curs inusual i podria ser un 
factor causal molt rellevant. Haurem de determinar si 
l'increment del rendiment s’explica pels canvis en les 
metodologies d’avaluació. En tot cas, les dades del 
curs actual, i especialment el proper, ens podran 
oferir una perspectiva més àmplia. 

El curs 2020-2021 ha estat atípic i complex. Primer 
perquè ha exigit una major solidesa i domini dels 
aspectes metodològics amb relació a la docència a 
distància i les diferents estratègies proposades pels 
centres docents. Però també a causa dels canvis que hi 
ha hagut durant tot el curs respecte de les condicions 
de prevenció i seguretat que determinaven 
potencialment percentatges diferents de 
presencialitat. Algunes eines poden romandre en el 
futur i algunes pràctiques es podrien incorporar al 
model docent quan la pandèmia deixi de condicionar 
el sistema acadèmic. 

En tot cas, el procés de reflexió sobre el model docent 
ja està formulat en el Pla Estratègic UdG2030, que 
determina que la Universitat de Girona aposta per la 
singularitat davant de la societat i de les altres 
universitats i, en aquest sentit, “ha de ser capaç de 
cercar una estratègia pròpia que orienti una part de la 
recerca, del model docent, dels continguts i de la 
mateixa estructura universitària en una direcció 
conseqüent amb el nou context”. La Universitat ha 
d’abordar els reptes del segle XXI en un món cada cop 
més globalitzat i complex. Els canvis en el perfil de 
l’estudiantat -la diversitat social i cultural o la 
diversitat de coneixements amb què arriben a la 
Universitat- i les noves formes d’accedir a la 
informació i el coneixement fan necessària una 
reflexió profunda del model docent de la UdG per a la 
propera dècada (Model Docent UdGXXI). És 
necessària una proposta decidida per la confluència 
de disciplines, d’àmbits de coneixement i, en certa 
manera, també entre l’humanisme i la tecnologia. 
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La Universitat de Girona en la propera dècada haurà 
de ser molt més flexible i inclusiva, haurà d’avançar 
en la personalització de l’aprenentatge i en el 
desenvolupament competencial de l’estudiantat, en el 
desplegament de plataformes que permetin el 
treball col·laboratiu entre professorat i estudiantat en 
diferents graus de presencialitat. Els estudis 
probablement veuran les seves fronteres cada cop més 
difoses, més permeables a la interdisciplinarietat. 
Haurem de transformar les nostres classes i innovar 
en metodologies docents. Per això, la UdG ha iniciat el 
procés de reflexió sobre el que hem anomenat Model 
Docent UdGXXI. El document, anterior a la pandèmia 
i algunes de les seves conseqüències, ja havia de ser 
objecte de debat el curs anterior en el si de la nostra 
comunitat universitària i va quedar en suspens fins 
que tinguéssim millors condicions. Durant aquest 
període, però, fruit dels obstacles i experiència 
viscuda, també ha servit per incorporar-hi nous 
elements per a la reflexió. El repte és majúscul, 
probablement un dels més grans desafiaments de la 

institució des de la seva creació, però és també 
estimulant. 

Compartint la filosofia del document esmentat, la 
Universitat va aprovar el Programa d’Impuls per a la 
Innovació Docent i la Millora de la Qualitat de la 
Docència, amb una dotació pressupostària de 255.000 
€. El pla pretén assolir, en el marc del Model Docent 
UdGXXI i del desplegament del Pla Estratègic 
UdG2030, dos objectius complementaris:  

• Continuar impulsant la innovació docent i la 
millora de la qualitat de la docència a la 
Universitat de Girona, fomentant principalment 
l’ús de metodologies actives i innovadores. 

• Afavorir la creació de projectes transversals i 
interdisciplinaris entre centres docents, que 
explorin i se situïn en els nous ecosistemes 
d’ensenyament i d’aprenentatge amb què ens 
trobem actualment professorat i estudiantat a 
l’hora d’afrontar els reptes de la societat. 
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El programa compta amb dos subprogrames. El 
subprograma 1 està pensat per impulsar projectes 
d’innovació docent dels centres docents, especialment 
aquells directament relacionats amb la docència i la 
seva organització i l’aprenentatge de l’estudiant. El 
subprograma 2, en canvi, pretén impulsar projectes 
d’innovació docent col·laboratius i de creació 
d’entorns d’aprenentatge innovadors potenciant la 
perspectiva transversal i interdisciplinària en els 
projectes i la creació de nous ecosistemes 
d’aprenentatge partint de l’impuls del treball 
col·laboratiu amb professorat d’àmbits 
complementaris i entre centres docents, institucions, 
entitats i empreses del territori. 

En el primer subprograma, de 25 projectes presentats 
s’han concedit 23 ajuts per un import global de 
132.780 €:  

• 4 projectes a la Facultat d’Educació i Psicologia 
(FEP): Avaluació de competències transversals a la 
FEP; Impulsant i reforçant la innovació docent de 

la FEP; Creant nous grups d’innovació docent a la 
FEP; Incorporació de la perspectiva de gènere a la 
docència de graus i màsters de la FEP. 

• 3 projectes a la Facultat de Ciències (FC): 
Preparació de materials per a l'avaluació; 
Activitats de formació del professorat de la FC; 
Cap a un increment d’estudiantat amb RECI a la 
FC. 

• 2 projectes a la Facultat d’Infermeria (FI): 
Incorporació de la formació sobre les habilitats per 
a la vida de l’estudiantat del Grau d’Infermeria; 
Impacte de la simulació clínica en la millora de les 
competències bàsiques i específiques de 
l’estudiantat del Grau en Infermeria. 

• 4 projectes a l’Escola Politècnica Superior (EPS): 
Impuls del PAT; Impuls de la semipresencialitat 
en la Innovació Docent; Aprenentatge actiu i 
transversal. Problemes/casos (ABP) i per projectes 
(APP); Eines TIC per la millora de la qualitat 
docent. 
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• 2 projectes a la Facultat de Turisme (FT): Redactar 
i harmonitzar el Pla d’Acció Tutorial de la FT; 
Creació d’un entorn virtual d’aprenentatge 
col·laboratiu internacional (COIL); Projecte d’una 
educació inclusiva a la Facultat de Turisme: reptes 
i reflexions. 

• 4 projectes a la Facultat de Dret (FD): Clínica 
d’intervenció Jurídica i Social de la UdG; Estudis 
sostenibles; Inclusió de la perspectiva de gènere al 
Grau en Dret; Modificació de competències als 
graus. 

• 2 projectes a la Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials: Pla d’Acció Tutorial Integral (PATI); 
La nova represa de les classes presencials: 
virtualització de materials docents. 

• 1 projecte a la Facultat de Lletres: Material 
d’autoaprenentatge de gramàtica de l'espanyol. 

En el subprograma 2, de 7 projectes presentats s’han 
concedit 4 ajuts per un import total de 119.499 €:  

• 2 projectes coordinats per la FEP: Universitats 
360: ecosistemes educatius distribuïts i connectats 
d’aprenentatge; Disseny d’una plataforma digital. 

• 1 projecte coordinat per l’EPS: SAPIENS. 

• 1 projecte coordinat per la FD: Dret & Rol. 

El curs 2020-2021 ha estat el primer any d’aplicació 
de la Normativa reguladora dels processos d’avaluació 
i qualificació dels estudiants. Sabem que una de les 
eines fonamentals del model docent és l'avaluació, el 
retorn o feedback entre l'ensenyament i 
l'aprenentatge i, en aquest sentit, continuant el treball 
iniciat entre el Consell d’Estudiants i el Consell de 
Deganes, Degans i Directora d’Escola, en el si de la 
Comissió delegada del Consell de Govern de Docència 
i Estudiants s’ha constituït un grup de treball sobre 
l’avaluació competencial. El tret de sortida es va 
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produir el mes de juny amb la realització d’un 
seminari amb dues taules rodones d’experts i amb la 
participació també dels membres de la Xarxa 
d’Innovació Docent d’Avaluació per competències. 

El pas de la docència presencial a la docència no 
presencial ha fet necessari continuar programant les 
assignatures d’acord amb el context pandèmic i 
d’excepcionalitat, adaptant-ne continguts, 
metodologies docents i el disseny de les activitats 
formatives i d’avaluació. Els centres docents, 
juntament amb el professorat, han fet esforços 
notables no solament per encarar el final del curs 
passat sinó també per deixar preparat el curs 
2021-2022 atenent les múltiples incidències 
possibles. Això ha exigit habilitar eines i recursos 
docents per poder garantir la docència a distància. En 
aquest sentit, s’han incorporat noves eines en el dia a 
dia de l’activitat docent (Google Meet, Blackboard 
Collaborate, Microsoft Teams) i s’han editat i 
distribuït diversos documents sobre els recursos 
docents en línia i de suport a la docència virtual. 

L'ICE ha tingut un paper molt rellevant en tot aquest 
procés de construcció i edició de materials i la 
coordinació de les diferents accions de formació 
necessàries perquè el professorat pogués, amb molt 
poc temps, preparar-se per a la realització de la 
docència a distància. 

En relació amb la programació de nous estudis, s’ha 
tramitat una menció de Psicologia de la Salut en el 
Grau de Psicologia i una línia en anglès del Grau en 
Comunicació Audiovisual i Multimèdia per al curs 
2021-2022. Pel que fa als màsters, aquest curs inicien 
la seva activitat:  

• El Màster en Moviments Migratoris en el segle 
XXI: conceptes, realitats i actuacions  

• El Màster en Ciència de Dades   

• L’Erasmus Mundus Joint Master in Medical 
Imaging Applications (MAIA) 
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• El Màster en Gestió Administrativa, en 
col·laboració amb el Col·legi Oficial de Gestors 
-està en fase de verificació-  

• L’Erasmus Mundus Joint Master in Intelligent 
Field Robotic System (IFROS)  

• El Màster Universitari en Sistemes Robòtics 
Intel·ligents (MIRS)  

• El Màster Interuniversitari en Gestió del Turisme/
European Master in Tourism Management  

• El Màster en Readaptació a l’Activitat Física i la 
Competició Esportiva, impartit a EUSES  

Així mateix, s’ha desprogramat el Màster en 
Patrimoni Cultural i Natural. 

Aquest nou mapa de màsters amplia l'oferta d’estudis 
de la Universitat i s’orienta clarament al mercat 
internacional, tal com preveu l’Estratègia 
d’Internacionalització de la UdG. També s’evidencia la 
capacitat d’interrelació entre estudis d’àmbits 
diversos que cooperen en una mateixa direcció, 

seguint el marc general de transversalitat que proposa 
el Pla Estratègic. En aquest sentit, l’EPS en els darrers 
2 anys ha renovat la seva oferta de màsters de forma 
eficient i sostenible. 

Aquest complex engranatge del model docent 
requereix un sistema de qualitat eficient. Fins fa poc 
el focus de la qualitat se situava en el marc de 
Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació 
(VSMA) dels estudis de la nostra universitat; és un 
procés cíclic amb què es troben els nostres estudis al 
llarg de la seva vida, per avaluar la seva qualitat. I tot 
això sota les especificacions del seu sistema de 
garantia interna de la qualitat (SGIQ), on 
s’especifiquen el processos que els regeixen. En 
aquests moments estem canviant de paradigma i 
tenim com a objectiu l’acreditació institucional. 
Aquesta acreditació institucional permetrà no 
treballar partint de cadascun dels títols, sinó avaluant 
el centre, l’assegurament de la seva qualitat, la seva 
política i els seus procediments. I per això ens cal la 
renovació de la certificació del SGIQ. 
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La revisió dels processos del SGIQ, la seva catalogació 
com a processos transversals d’universitat o específics 
de centre elaborada amb els responsables de qualitat 
dels centres, el manual de sistemes de gestió de la 
qualitat i la reconceptualització dels plans de millora 
dels centres tenen com a objectiu l’acreditació 
institucional. Eines com el Service Now, que ha de ser 
l’eina integral de gestió de la qualitat, o la 
incorporació de tècniques de qualitat a les àrees 
d’estudi, han de poder ajudar a bastir amb més 
garanties aquesta acreditació institucional. 

En paral·lel, i en el marc del sistema actual, s’ha 
dissenyat un nou procediment d’administració i 
publicitat de les enquestes sobre l’actuació docent, 
s’ha endegat el ja esmentat Programa d’Impuls per a 
la Innovació Docent i la Millora de la Qualitat de la 
Docència, s’està acreditant el manual d’avaluació 
autonòmica, s’estan acreditant els estudis de 
Medicina, d’acord amb un nou segell de qualitat 
internacional de la World Federation for Medical 
Education (WFME), els graus i màsters de la Facultat 

de Ciències i tots els graus d’EUSES, i es continua, 
finalment, amb el procés de reverificació dels graus de 
la Facultat de Lletres i del Grau en Turisme.  
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L’eix central de l'estratègia de recerca de la UdG és el 
talent investigador. Per tal de mantenir i millorar els 
èxits en la captació i retenció de talent investigador, 
que repercuteixen positivament en el foment de la 
R+D+I a la UdG i del seu posicionament a nivell del 
sistema de recerca tant nacional com europeu, la UdG 
està desplegant el Programa d’Incentius per a la 
Retenció i Captació de Talent Investigador 
d’Excel·lència a la UdG. Aquest programa està adreçat 
a persones beneficiàries d’ajuts que permeten escollir 
a quina universitat o centre de recerca els duen a 
terme; estableix una sèrie d’accions específiques per a 
cada perfil investigador excel·lent, encaminades a 
motivar les persones beneficiàries que s’inclinin per 
quedar-se o incorporar-se a la UdG. En aquest sentit, 
s’ha signat un acord amb un investigador beneficiari 
d’una Advanced Grant de l’European Research 
Council (ERC), i s’ha convocat un ajut POSTDOC-
UdG, modalitat 2, per a una persona que vulgui 
treballar amb un nou investigador Ramón y Cajal 
(RyC) de la UdG. Aquesta política de captació i 

retenció ha donat ja els seus primers fruits, i s’han 
obtingut un nou investigador RyC el 2021 i l’acord 
d’incorporació de 2 nous RyC el 2022, s’incorporaran 
5 nous investigadors Juan de la Cierva contractats el 
2021, i s’han obtingut 3 ajuts Beatriu de Pinós a final 
de 2021. En paral·lel, es dona suport específic i 
personalitzat per accedir a aquests projectes de gran 
rellevància a aquelles persones investigadores de la 
UdG que tenen una activitat de recerca demostrada 
molt per sobre de la mitjana del seu àmbit de recerca. 

Seguint aquest eix, s’ha consolidat el Programa 
d’Ajuts a la Contractació d’Investigadors 
Postdoctorals UdG (POSTDOC-UdG) amb la segona 
convocatòria, que ha atorgat 10 nous ajuts. D’aquesta 
manera, gairebé tots els departaments de la 
Universitat han pogut accedir a aquests ajuts, que 
permeten la incorporació d’investigadors i 
investigadores, premiant la participació en 
convocatòries competitives externes d’ajuts 
postdoctorals com Beatriu de Pinós, Juan de la 
Cierva, RyC, Marie Sklodowska-Curie, etc. amb 
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l’objectiu de potenciar la incorporació d’aquest tipus 
de figures. 

Aquestes accions s’han vist reforçades pels fons 
europeus destinats a recuperar els danys provocats 
per la crisi de la covid-19 i construir un futur més 
sostenible. El govern d’Espanya els canalitza a través 
del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, i molts d’ells estan destinats a recerca 
-principalment via Ministeri de Ciència i Innovació 
però també d’altres ministeris. En aquest marc s’han 
concedit directament a la UdG 3.717.309 € per 
finançar una convocatòria d’ajuts postdoctorals. Així, 
s’han convocat (i es resoldran abans de desembre de 
2021) un mínim de 40 Ayudas a la recualificación del 
sistema universitario de 3 modalitats:  

• Margarita Salas per a joves investigadors doctorats 
a la UdG que vulguin fer una primera estada 
postdoctoral en un centre de prestigi (com a 
mínim, 23 ajuts). 

• Requalificació del PDI funcionari o contractat de 
la UdG per a estades de formació en una altra 
universitat o centre de recerca (de 2 a 5 ajuts). 

• María Zambrano, per a investigadors amb més 
experiència postdoctoral que vulguin fer una 
estada de 2 anys a la UdG (com a mínim, 15 ajuts). 
Aquesta darrera tipologia substitueix a la tercera 
convocatòria POSTDOC-UdG. 

 D’altra banda, durant el 2021 s’han concedit 15 ajuts 
competitius per a contractes predoctorals finançats 
per la UdG: 14 del Programa d’Ajuts per a 
Investigadors en Formació de la UdG (IFUdG) 
2019-2021 i 1 del Programa d’Ajuts per a 
Investigadors en Formació finançat per Grups de 
Recerca UdG. 

Addicionalment i fins l’octubre de 2021 s’han 
aconseguit i fet efectius fins a 32 nous ajuts 
competitius per a contractes predoctorals:  
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• 8 finançats pel Ministeri de Ciència i Innovació / 
Ministeri d’Universitats: FPI i FPU. 

• 19 finançats per l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca (AGAUR): FI i FI-
SDUR; aquests darrers, corresponents a la segona 
edició del Programa de Suport a Departaments i 
Unitats de Recerca universitaris (SDUR). 

• 4 cofinançats per empreses en el marc del 
programa de doctorats industrials de l’Agència de  
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR). 

• 1 ajut predoctoral de la Fundació La Caixa. 

En el marc del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia s’han convocat accions extraordinàries, 
com la Convocatoria de Adquisición de Equipamiento 
Científico-técnico. La UdG ha coordinat i donat 
suport institucional a la presentació de cinc projectes, 
per a dotar els STR d’equips d’altes prestacions. 

Aquesta convocatòria afavoreix la gestió 
especialitzada i eficient, així com l’expansió de l’ús i 
accés generalitzat per part dels grups de recerca. 
Totes les propostes de la UdG estan avalades per, com 
a mínim, 5 grups de recerca de la UdG o dels instituts 
adscrits, i són les següents: equipament de 
ressonància magnètica nuclear (RMN de 600 MHz) 
que incrementa la resolució i els camps d’aplicació 
respecte de l’equipament actual, plataforma analítica 
basada en espectrometria de masses per plasma 
d’acoblament inductiu (ICP-MS) i microscopi 
electrònic de rastreig, que han de permetre renovar 
l’equipament actualment disponible i que es troba al 
final de la seva vida útil; equipaments de fabricació 
additiva; i infraestructura per al desenvolupament i 
experimentació amb robots submarins. 

82

ircUdG'21





La pandèmia ha demostrat el valor de la recerca, i 
molt específicament la necessitat de mirades 
transversals. Els fenòmens, cada vegada més 
complexos i polièdrics, necessiten ser investigats des 
de disciplines diverses de forma simultània. De fet, el 
Pla Estratègic UdG2030 recull l’objectiu de fer recerca 
des de la suma d’intel·ligències, i esmenta 
específicament la intenció de “reforçar el caràcter 
híbrid de la recerca, potenciant la transversalitat 
d’àrees de coneixement dins de la Universitat i la 
cooperació entre diversos àmbits d’estudi”. Això està 
en línia amb el nou Programa marc d’R+D+I Horizon 
Europe (2021-2027). En aquest sentit, el 2020 es va 
posar en marxa la iniciativa Xarxa de Promoció de la 
R+D+I de la Universitat de Girona. La Xarxa està 
formada per totes aquelles persones de perfil tècnic 
que gestionen i promouen la recerca i la transferència 
a la nostra institució: al voltant de 40 persones, 
bàsicament promotors i promotores de grups de 
recerca, així com personal tècnic dels campus 
sectorials i de l'OITT. Té l’objectiu de coordinar 

aquestes persones i enfortir-les com a tècnics 
especialitzats mitjançant nombroses conferències de 
persones molt rellevants i amb gran experiència en 
temes concrets, i també amb la relació entre elles. 
Finalitzat el primer any s’ha valorat molt positivament 
aquesta xarxa, i s’estan duent a terme ja les sessions 
de 2021, coordinades per l’OITT. En el moment de 
redactar aquest informe s’està preparant la segona 
convocatòria d’Ajuts a la Contractació de Promotors 
de Recerca i Transferència UdG (PROMOTORS2021), 
que ha de donar continuïtat a PROMOTORS2019. 
Això ha de resultar en una major i millor activitat de 
recerca a la nostra institució. 

En la darrera convocatòria, el 2020, els grups de 
recerca de la UdG han obtingut, globalment, 28 
projectes de recerca del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, 
Proyectos I+D+i, modalidad Retos Investigación y 
modalidad Generación de Conocimiento; aquests 28 
projectes representen un 57 % d’èxit, davant del 45-46 
% d’èxit d’anys anteriors. Conjuntament s’ha obtingut 

84

ircUdG'21



un finançament de 2.522.657 €, que correspon al 90 
% de l’import que sol·licitaven els projectes finançats. 
Addicionalment, s’ha obtingut un projecte de 
l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Els dos darrers 
anys, un total de 23 Ajuts per a Projectes Pont 
(PONTUdG) han ajudat a pal·liar l’efecte de la manca 
de finançament estatal a grups amb projectes ben 
avaluats però no finançats. Un 60 % d’aquests grups 
de recerca han obtingut el projecte a la següent 
convocatòria, aconseguint globalment 1.138.465 €. En 
la convocatòria 2021 el nombre de projectes PONT 
elegibles ha disminuït notablement, i s’està preparant 
un pla de revisió dels projectes que no han estat 
finançats. 

Participació de la UdG en el programa del Pla Estatal de 
Recerca Reptes i Excel·lència o Generació de Coneixement 
de l'ISCII (projectes denegats i aprovats) 
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La participació de la UdG en programes 
internacionals s’ha concretat amb la presentació de 
fins a 412 propostes en el Programa Marc de Recerca i 
Innovació de la UE Horizon 2020, que es va iniciar el 
2014 i s’ha tancat el 2020. S’han resolt favorablement 
55 d’aquestes propostes, amb un finançament total de 
15.328.540 €. En aquest mateix període s’han 
presentat 190 propostes i han obtingut finançament 
51 projectes d’altres programes d’R+D+I de la UE 
(majoritàriament dels programes Interreg, COST, 
Rights, equality and citizen, Justícia, i COSME). Han 
suposat per a la UdG un total de 3.549.954 €. També 
des de 2014 s’han presentat 157 propostes i s’ha 
obtingut finançament per a 43 projectes de cooperació 
i innovació acadèmica, majoritàriament del programa 
Erasmus+, que han suposat l’ingrés de 2.559.022 €. 

Participació de la UdG en projectes europeus (2020-2021) 
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Els consorcis de projectes col·laboratius Horizon 
2020 amb participació de la UdG i que han aconseguit 
finançament estan formats per una mitjana de 13 
socis establerts a 16 països europeus i 7 països de fora 
d’Europa. La UdG en coordina o n’ha coordinat el 20 
% (8 projectes), un d’ells liderat per una investigadora 
principal (IP) de la UdG.  Aproximadament una 
quarta part d’IP són o han estat dones. Destaca l’últim 
projecte concedit d’una convocatòria d’Horizon 2020 
i coordinat per la UdG, que amb 19 socis i un 
pressupost per a la UdG de més d’1.1 M€, vol 
desenvolupar una plataforma de diagnosi basada en 
intel·ligència artificial per a la detecció precoç de 
melanoma. 

El 2021 és, en el marc europeu, l’any d’inici del 
programa marc de finançament de la R+D+I Horizon 
Europe. En coherència amb les seves prioritats i 
també amb el Pla Estratègic UdG2030 la UdG duu a 
terme accions encaminades a incrementar la 
participació dels grups de recerca de la UdG en 
projectes europeus, i a fer-ho amb les majors 

possibilitats d’èxit possible, per exemple, a través de 
la plataforma Open Cosmos, que ofereix suport en la 
preparació de propostes d’R+D+I a presentar a 
l’Horizon Europe mitjançant la cerca de socis per a 
projectes col·laboratius, la revisió de propostes i la 
formació; o potenciant la transdisciplinarietat de la 
recerca a la UdG. 

La concessió de premis i distincions als investigadors i 
investigadores de la UdG és, a més d’un 
reconeixement a la seva excel·lència, un bon trampolí 
per donar visibilitat a la recerca de la UdG i un bon 
indicador de la seva qualitat. Així, el 2021 la UdG ha 
vist com diferents membres de la seva comunitat 
investigadora han estat reconeguts, ja sigui perquè la 
Universitat mateixa ha presentat la candidatura, ja 
sigui per altres vies. A tall d’exemple, Xavi Ribas, 
investigador de l’IQCC i del GdR QBIS-CAT, ha 
renovat la distinció ICREA Acadèmia; Ribas ja va ser 
distingit el 2010 i el 2015 i també és beneficiari d’un 
ajut ERC-Starting Grant. Narcís Comadira, doctor 
honoris causa per la UdG, va rebre el Premi Nacional 
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Cultura 2021. Josep M. Terricabras, catedràtic emèrit 
de la UdG, ha rebut recentment la distinció Jaume 
Vicens Vives, per la seva trajectòria acadèmica 
exemplar en l'àmbit de la filosofia, i com a 
reconeixement a la fundació de la Càtedra Ferreter i 
Mora de Pensament Contemporani, que sota la seva 
direcció ha esdevingut un referent a Catalunya de 
l'ensenyament de la filosofia. I la Facultat 
d’Infermeria de la Universitat de Girona ha rebut la 
Distinció Jaume Vicens Vives, com a premi col·lectiu, 
al projecte La simulació clínica en els estudis 
d’infermeria i la transferència en el territori, una 
metodologia activa i innovadora que impacta en la 
millora de les competències transversals i 
específiques, les competències relacionades amb el 
treball en equip i les habilitats de comunicació del seu 
estudiantat, i afavoreix el canvi, la reflexió i l'anàlisi 
crítica, alhora que consolida les sinergies ja 
establertes amb les institucions sanitàries, 
especialment del territori. Finalment, s’acaba de 
presentar la candidatura de la investigadora Anna 

Company (Facultat de Ciències) al Premi Nacional de 
Recerca Catalana per al Jove Talent que atorga la 
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, i 
caldrà esperar encara uns mesos el veredicte del jurat 
corresponent. 

També cal destacar els nomenaments a diferents 
càrrecs nacionals i internacionals de personal de la 
UdG: Ferran Camas Roda, catedràtic de Dret del 
Treball de la Seguretat Social i director de la Càtedra 
d’Immigració, Drets i Ciutadania, va ser nomenat per 
la Comissió Europea membre del de la Xarxa Europea 
d’Experts en Dret sobre Igualtat de Gènere i No 
Discriminació, com a representant de l’estat espanyol 
en matèria de no discriminació. Mariàngela 
Vilallonga, catedràtica de Filologia Llatina, va ser 
nomenada presidenta de la Fundació Prudenci 
Bertrana. Finalment, Gemma Geis, professora 
agregada del Dep. de Dret Públic, és l’actual 
consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat 
de Catalunya. 
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Aquest curs 2020-2021 hem celebrat el desè 
aniversari de l’Escola de Doctorat, que es va crear el 
18 d’octubre de 2010. Ho hem fet amb la publicació 
d’una notícia sobre la història dels 10 anys de l’Escola 
i un vídeo amb participació de la rectora Geli, que va 
crear l’Escola, l’actual rector, els dos professors que 
han dirigit l’Escola durant aquests anys i un 
exdoctorand. El nombre de doctorands matriculats a 
l’Escola de Doctorat va ser de 832 durant el curs 
2020-2021, un lleuger augment de 10 matrícules en 
comparació al curs anterior, malgrat la pandèmia. 
Durant l’any 2020 es van presentar 111 tesis doctorals 
a la UdG. Entre les 111, 72 es van defensar per 
videoconferència i la resta de forma presencial. I fins 
a mitjan de setembre de 2021 s’han llegit 56 tesis 
doctorals més, i es preveu que a final d’any se n’hagin 
llegit més d’un centenar. Així mateix, el 2021 s’han 
concedit els premis extraordinaris de doctorat 
corresponents a les tesis llegides el 2020: dos als 
programes de doctorat en Tecnologia, en Biologia 
Molecular, Biomedicina i Salut, en Ciències Humanes, 

del Patrimoni i de la Cultura, i en Psicologia, Salut i 
Qualitat de Vida, i un als programes de doctorat en 
Ciència i Tecnologia de l’aigua, en Dret, Economia i 
Empresa, i en Química. 

En el període 2012-2013 a 2017-2018 la UdG va 
defensar un 4,1 % de les tesis presentades a 
Catalunya. De les 962 tesis defensades a la UdG entre 
els cursos 2012-2013 i 2020-2021, 463 (48,1 %) han 
estat defensades per dones i 499 (51,9 %) per homes. I 
d’aquestes 962, hem de destacar que 321 han 
aconseguit la menció internacional, cosa que 
representa un 33,4 %. Des de 2012 a la UdG s’han 
iniciat 42 tesis de doctorats industrials, de les quals 12 
ja han estat defensades. 
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Tesis llegides a la UdG segons el sexe del doctorand o la 
doctorand 

Tesis llegides a la UdG segons amb menció internacional i 
sense menció internacional 
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Tesis llegides a la UdG per  programes i format 

Arts i Educació (IU)

Biologia Molecular, Biomedicina i Salut

Ciència i Tecnologia de l'Aigua

Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura

Dret, Economia i Empresa (IU)

Educació

Medi Ambient

Psicologia de l'Educació (IU)

Psicologia, Salut i Qualitat de Vida

Química

Tecnologia

Turisme (IU)
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El setembre de 2021, 419 PDI de la UdG gaudia d’un 
tram de recerca viu, estatal o autonòmic, un 92 % dels 
possibles. Aquesta dada ha anat creixent al llarg dels 
anys. Segons l’informe dels indicadors de la Secretaria 
d’Universitats i Recerca d’octubre del 2020, el període 
2013-2018 els investigadors de la UdG havien 
aconseguit un 82 % dels trams possibles, mentre que 
el 2014-2019 n’havien aconseguit un 83 %. Ens 
situem, doncs, com a la universitat pública catalana 
amb major proporció de trams, molt per sobre de la 
mitjana (74 %). 

Una de les fites més rellevants de la gestió de la 
recerca durant aquest curs ha estat el Pla d’Acció de 
l'Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors 
(HRS4R) de la UdG, aprovat pel Consell de Govern de 
setembre de 2019. Es va trametre a la Unió Europea 
per a la seva avaluació es va obtenir el reconeixement 
amb el segell europeu Excellence in Research in HR, 
el juny de 2020. El segell HRS4R contribueix, 
internament, a la millora de les condicions en què els 
investigadors desenvolupen la seva activitat; i a nivell 

extern, augmenta la visibilitat i la confiança en la 
nostra universitat com a pol d’atracció de talent, 
alhora que permet que la UdG concorri a 
convocatòries competitives externes en igualtat de 
condicions que la resta d’institucions europees que 
també compten amb aquest reconeixement. El Pla 
d’Acció HRS4R consta de 22 accions agrupades en 6 
àmbits temàtics, que es preveu anar implementant a 
través d’equips de treball específics seguint un 
calendari establert. La implicació de tota la comunitat 
universitària continua essent primordial en aquesta 
fase d’implementació, tant del PAS com dels 
investigadors i investigadores i l’estudiantat; en el cas 
del PAS, s’ha previst que lideri el desenvolupament de 
les accions, cosa que suposarà mantenir una 
estructura consolidada al llarg del temps. La 
comunicació, divulgació, participació i cooperació són 
indispensables en aquest procés de millora 
continuada de la Universitat. 
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Entre les accions més emblemàtiques en què s’ha 
avançat destacaria el Segon Pla d’Igualtat (acció 17), 
que ha esdevingut un requisit indispensable per poder 
concórrer a convocatòries Horizon Europe, i altres 
accions igualment necessàries de l’àmbit Ethics & 
gender equality; i el mandat i la guia d’accés obert 
(accions 6 i 7 de l’àmbit Research data management 
& open access). 

S’ha publicat un protocol per a la protecció de la 
infància a la UdG, i s’ha impulsat el Comitè d’Ètica i 
Bioseguretat de la Recerca, que avalua un nombre 
creixent de projectes que es duen a terme a la UdG, fet 
que millora el nivell de responsabilitat i ètica de la 
recerca. Això ha estat afavorit per la publicació d’una 
guia dels aspectes ètics en l’avaluació de la recerca, 
que es coordina amb una rúbrica per a l’avaluació de 
projectes de recerca, elaborades ambdues per Joan 
Canimas i Anna Bonmatí. 

  

La Universitat de Girona està compromesa amb 
l’accés obert des que el 2010 va signar la Berlin 
Declaration on Open Access to Knowledge in the 
Sciences and Humanities. Aquesta declaració va ser la 
primera a posicionar-se sobre el lliure accés al 
coneixement utilitzant com a eines els repositoris 
institucionals i la publicació en revistes d’accés obert. 
Ens trobem davant un canvi de paradigma respecte de 
la recerca, que ha de ser oberta, col·laborativa, 
transparent i accessible, i que persegueix, en 
definitiva, un major impacte dels resultats de la 
recerca i un retorn a la societat. Aquest escenari, 
doncs, fa necessari el posicionament de la Universitat 
de Girona per realitzar el canvi definitiu cap a l’accés 
obert a partir de 2021 com requereix la Comissió 
Europea. En el Mandat institucional aprovat al 
Consell de Govern d’abril de 2021, la Universitat de 
Girona requereix als investigadors que dipositin en el 
repositori institucional, DUGi, el text complet de les 
publicacions, i en un repositori específic les dades 
obtingudes o utilitzades en la recerca i que siguin 
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FAIR (cercables, accessibles, interoperables i 
reutilitzables); que disposin de l’identificador ORCID 
i que en facin ús; que les publicacions i les dades de 
recerca es publiquin sota una llicència de tipus obert; 
el Mandat també estableix que la UdG dona suport a 
la publicació en revistes d’accés obert caracteritzades 
pel rigor científic i la qualitat, i que tenen un model de 
negoci que es basa en quotes de publicació (APC). Els 
percentatges d’articles en accés obert ha anat creixent, 
des d’un 23 % el 2015 fins al 38 % en els articles 
publicats fins ara el 2020 
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Línies del pressupost, programació pluriennal i memòria econòmica



La política pressupostària de la UdG el 2021 s’ha 
basat en el mateixos paràmetres que la dels darrers 
exercicis pressupostaris. El pressupost de la 
Universitat comporta una previsió tant de les 
despeses com dels ingressos de l’exercici següent, i 
cada any, a través d’aquesta eina, la Universitat 
concreta la seva política de govern. La liquidació del 
pressupost tanca el cicle pressupostari de l’exercici 
econòmic corresponent.

El fet que la Generalitat de Catalunya no hagi 
proposat encara un model de finançament per a les 
universitats públiques -la qual cosa ha motivat que de 
fet la subvenció de la Generalitat hagi estat 
pràcticament congelada des de l’exercici 2016, amb 
lleugeres variacions, sempre circumstancials-, així 
com la migradesa de la subvenció pública de la 
Generalitat, afegeixen un plus de dificultat a la 
confecció i execució del pressupost de la Universitat. 
La incertesa derivada d’aquest fet i la necessària 
prudència en l’estimació dels ingressos han obligat 
cautelarment a la incorporació de romanents per a 

l’elaboració d’un pressupost equilibrat. Tot i amb 
això, s’ha de dir que en el decurs de l’exercici la 
Generalitat ha acabat transferint recursos esparsos de 
forma extraordinària, i ha permès que, en el moment 
de la liquidació, una part dels romanents hagin pogut 
ser finalment alliberats. 

En el gràfica sobre el finançament genèric de la 
Generalitat de Catalunya  es veu molt clarament 
l'impacte de la crisi econòmica de l'any 2011. Amb el 
finançament gairebé congelat des de l’exercici 2016 no 
s’ha recuperat ni tan sols el finançament de l’exercici 
2009, que era i havia de ser considerat del tot 
insuficient. La congelació del finançament de la 
Generalitat en el decurs dels darrers anys només ha 
sofert petites diferències degudes majoritàriament als 
increments salarials. La Universitat de Girona 
continua treballant amb la resta de les universitats 
catalanes per acordar amb el Govern un model de 
finançament globalment molt més favorable, seguint 
els paràmetres d’inversió pública en ensenyament 
superior de la major part de països del nostre entorn.  
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Evolució del finançament genèric de la Generalitat de 
Catalunya 

El fet de comptar, aquesta vegada, amb un 
departament propi, el Departament de Recerca i 
Universitats, dona molt més sentit a la reivindicació 
d’un model de finançament que garanteixi la 
suficiència financera de les universitats. 

 Per a l’elaboració del pressupost, en el capítol de 
despeses, la Universitat de Girona ha de sotmetre a 
aprovació de la Generalitat la proposta de capítol 1 
que, un any més, ha comptat amb les habituals 
restriccions, de manera que té un topall que ens 
impedeix créixer tant en termes de personal 
equivalent a temps complet com en termes de 
recursos destinats a capítol 1. Amb relació al capítol 1, 
la Universitat ha de fer front al pagament dels 
increments salarials acordats pel Govern de l’Estat 
espanyol:  

• 2017, l’1 % de tots els conceptes retributius 

• 2018, l’1,95 % de tots els conceptes retributius 

• 2019, el 2,5 % de tots els conceptes retributius  
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• 2020, el 2 % de tots els conceptes retributius 

• 2021, el 0.9 % de tots els conceptes retributius  

 
El Decret 18/2021 de 27 de juliol preveu que durant 
l’exercici 2021 es farà efectiu el retorn del 55 % de la 
paga extra retinguda l’any 2014. Es preveu 
regularitzar aquest fet amb el retorn en la nòmina del 
mes de novembre, a l’espera de rebre la resolució de la 
Generalitat de Catalunya que és del tot necessària 
perquè ens habilita a fer-ne el pagament.  
 
La consolidació dels increments circumstancials per 
part de la Generalitat (compensació del decrement de 
preus, compensació fons covid-19, etc.) no és 
definitiva, per la migradesa del pressupost i la manca 
de model de finançament, la qual cosa obliga la 
Universitat de Girona i la resta d’universitats del 
sistema català a haver de fer un esforç extraordinari 
per donar compliment a les previsions normatives.  

Com a actuació destacada en el capítol de despeses, si 
més no per la seva singularitat i transcendència social, 
cal esmentar un cop més que la Universitat de Girona 
i el Consell Social van iniciar el 2018 un Programa de 
Beques Salari, amb la intenció de reduir les barreres 
d’accés a la universitat. El 2019 es van oferir 22 
beques, de les quals 19 van ser finançades per la 
Universitat de Girona i 3 per empreses i organismes 
que hi van col·laborar. Pel que fa a l’any 2020, es van 
oferir 26 noves beques, per un import global de 
156.000 €, i l’exercici 2021 l’oferta ha estat de 30 
beques per un import total de 180.000 €. 

Sobre els concursos interns i concursos públics (per al 
torn restringit i per al torn lliure) de places de 
funcionaris i laborals, la consolidació de places els 
darrers anys ha estat com segueix: 

• L’any 2018 es van consolidar 4 places de PAS 
funcionari i 7 de PAS laboral. 

• L’any 2019 es van consolidar 15 de PAS funcionari 
i 6 de PAS laboral. 
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• L'any 2020 es van consolidar 4 de PAS funcionari i 
18 de PAS laboral. 

• L’any 2021 s’han consolidat 31 llocs de treball de 
PAS funcionari més les 40 places del grup C que es 
consolidaran properament i 13 de PAS laboral, a 
més de les 10 previstes abans de final d’any. 

Això fa un total de 138 places (94 de PAS funcionari i 
44 de PAS laboral). 

S’ha de tenir present que s’ha fet un esforç molt 
important per poder gestionar les convocatòries 
d’aquestes places sobretot atès que la crisi sanitària de 
la covid-19 ho ha dificultat. Tot i amb això s’han pogut 
celebrar de manera satisfactòria les convocatòries 
previstes. La previsió és continuar aquests processos 
d’estabilització i finalitzar-los al llarg de 2022. 

Les despeses de capítol 1, de personal, són amb molta 
diferència les més importants del pressupost de la 
Universitat -el 75 % del pressupost de 2020-. És lògic 
que sigui així atesa la naturalesa de l’activitat 
universitària. El capítol 1 de despeses mostra, tot i 

controlada, una evolució marcadament a l’alça. En 
paral·lel, el capítol 3 d’ingressos, relatiu als preus 
públics de matrícula, ha baixat fins al 24 %, atesa la 
política de preus de la Generalitat de Catalunya. Per la 
seva banda, el capítol 4 d’ingressos de la Generalitat 
és, com he apuntat, del tot insuficient. La combinació 
d’aquests tres factors genera una evident tensió en els 
pressupostos de la UdG, la qual fa del tot necessària la 
incorporació de romanents. El següent gràfic 
evidencia aquesta tensió. 
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Drets liquidats i obligacions reconegudes L'equip de govern es manté en la línia iniciada el 2018 
de confeccionar i publicar el pressupost per 
programes ajustat als compromisos electorals. Totes 
les accions estan periodificades i han desaparegut 
aquelles que ja estan completament assolides, mentre 
que en les restants s’expliciten les accions d’execució 
(vegeu l’annex). 

La situació a desembre de 2021 és de sostenibilitat 
pressupostària. El pressupost de la Universitat de 
l’exercici 2021 i la liquidació i l'informe d’auditoria de 
l’exercici 2020 es poden consultar al Portal de Govern 
Obert i de la Transparència de la UdG. El pressupost 
per als exercicis 2020 i 2021, amb els equilibris 
respectius entre ingressos i despeses, presenta els 
imports globals següents:
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2020 100.023.177 €

2021 100.898.065 €

creixement 0,87



El pressupost 2021 s’està executant d’acord amb els 
criteris aprovats en la sessió 7/20 del Ple del Consell 
Social de 4 de desembre de 2020. En el moment de 
redactar aquest informe el percentatge d’execució tant 
dels ingressos com de les despeses està a l’entorn del 
90 %. La Universitat de Girona té l’obligació i el 
compromís de sotmetre la seva gestió financera a una 
auditoria externa, que és una eina de control i una 
ajuda als equips de govern, perquè permet identificar 
deficiències i millorar la gestió, per assegurar una 
major eficiència en l'ús dels recursos públics. 
L’auditoria realitzada per donar compliment legal a la 
validació dels comptes formulats ha revelat que la 
UdG compleix fidelment amb les prescripcions 
normatives comptables i fiscals.  

El Consell Social va aprovar el pressupost de 2021 
durant el mes de desembre de 2020 i la liquidació de 
2020 el mes de juliol del 2021.  

Com totes les universitats, la UdG té l'obligació de fer 
la liquidació pressupostària any rere any. Però hi ha 

obligacions plurianuals que condicionen el pressupost 
i que cal tenir presents per garantir la sostenibilitat 
econòmica de la institució. Aquestes obligacions 
plurianuals condicionen la sostenibilitat de capítol 1, 
que inclou els increments reconeguts per llei.  
Quant a la liquidació de 2020, la memòria econòmica 
expressa l'evolució dels ingressos -drets liquidats- i de 
les despeses -obligacions reconegudes- en els darrers 
exercicis, amb l'objectiu de veure’n la tendència i tenir 
informació suficient per vetllar per la sostenibilitat 
pressupostària i la viabilitat econòmica de la 
institució. 

Els drets liquidats de l'exercici de 2020 es detallen en 
la següent taula.  
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Previsió Romanents Total drets Variació

DRETS LIQUIDATS 100 53,5 111,64 65,2

Taxes, Preus Públics 
i  Altres Ingressos 30,2 25,76 -4,44

Transferències i 
Subvencions 

Corrents
62,1 75,61 13,51

Ingressos 
Patrimonials 0,2 0,19 -0,01

TOTAL CORRENT 92,5 0 101,56 9,06

Venda d'Inversions 
Reals 0 0 0

Transferències i 
Subvencions de 

Capital
4,9 9,93 5,03

TOTAL CAPITAL 4,9 0 9,93 5,03

Actius Financers 2,5 53,5 51

Passius Financers 0 0,15 0,15

TOTAL FINANCERS 2,5 53,5 0,15 51,2
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Les obligacions reconegudes de l'exercici 2020 són les següents 

Previsió Modificacions Crèdits definitius Obligacions reconegudes Romanents

Despeses de personal 75.388.463,00 7.270.121,42 82.658.584,42 78.313.448,87 4.445.905,02

Despeses corrents b i s 16.941.183,00 30.263.974,59 47.205.157,59 13.571.206,41 33.664.438,13

Despeses dfinanceres 44.200,00 -24.618,26 19.581,74 19.581,74 -

Transferències corrents 2.002.328,00 5.489.157,00 7.491.485,00 3.563.934,63 3.927.550,37

Fons de contingències - - - - -

TOTAL CORRENT 94.376.174,00 42.998.634,75 137.374.808,75 95.468.171,65 42.037.893,52

Inversions reals 5.137.710,00 20.789.994,54 25.927.704,54 9.234.474,17 16.561.973,95

Transferència de capital - - - - -

TOTAL CAPITAL 5.137.710,00 20.789.994,54 25.927.704,54 9.234.474,17 16.561.973,95

Actius financers 45.000,00 -29.000,34 15.999,66 15.999,66 -

Pasius financers 464.293,00 148.326,14 612.619,14 516.103,36 96.515,78

TOTAL FINANCERS 509.293,00 119.325,80 628.618,80 532.103,02 96.515,78

TOTAL 100.023.177,00 -100.023.177,00 105.234.748,84 58.696.383,25
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La diferència entre drets liquidats i obligacions 
reconegudes dona el saldo pressupostari: 

L'estat financer i el fons de maniobra del 2020 i la 
seva comparació amb el 2019 ha estat el següent:  

I pel que fa als resultats patrimonials 

2020 2019

ACTIU

Actiu no corrent 95,21 97,67

Actiu corrent 61,66 55,38

Total 156,87 153,05

PASSIU

Patrimoni net 106,64 103,2

Passiu no corrent 20,78 17,59

Passiu corrent 29,45 32,26

TOTAL 156,87 153,05

FONS DE MANIOBRA

Actiu corrent 61,66 55,38

Passiu corrent 29,45 32,26

TOTAL 32,21 23,12
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Total drets 111.640.192,20

Total obligacions 105.234.748,84

Romanents bruts 6.405.443,36

anul.lació de drets dels 
exercici anteriors 1.256.030,38

Romanents nets 5.149.412,98



L'evolució de les aportacions ordinàries de la 
Generalitat de Catalunya a la Universitat de Girona ha 
estat la següent: 

2020 2019

Total Ingressos de gestió ordinària 112,10 109,00

Transferències, subvencions, 
donacions i llegats rebuts 82,53 76,10

Vendes netes i prestació de serveis 29,2 32,28

Altres ingressos de gestió ordinària 0,37 0,63

Total de despeses de gestió ordinària -106,31 -107,96

Despeses de personal -81,71 -79,36

Transferències i subvencions 
concedides -3,56 -4,45

Altres despeses de gestió ordinària -15,29 -17,98

Amortització de l'immobilitzat -5,75 -6,16

I Resultat de la gestió ordinària 5,79 1,05

Deterior. valor i rtats per alienació 
immob.no financer i actius estat 

venda
-0,01 0,00

Altres partides no ordinàries -0,31 0,53

II Resultat de les operacions no 
financeres 5,47 1,58

Ingressos financers 0,03 0,12

Despeses financeres -0,02 -0,03

Diferències de canvi 0 0,00

Deterior. Valor, baixa i alienació d 
actius i passius financers 0,13 0,00

III Resultat de les operacions 
financeres 0,14 0,09

TOTAL 5,61 1,66
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2019 2020

Nominativa 49.718.006,00 49.290.498

Profor 714.841,00 1.028.776

PMUFP/component 
variable 2.939.705,00 3.392.116

Increments 
salarials 3.160.407,00 4.882.828

TOTAL 56.532.959,00 58.596.237,78



En el moment de tancar aquest informe no es disposa 
de les dades definitives de tancament de l’exercici 
2021, de manera que és prematur qualsevol avenç 
més enllà de dir que es preveu que els drets liquidats 
siguin superiors a les obligacions reconegudes i, en 
conseqüència, que la UdG està econòmicament en una 
posició favorable, no sense les tensions que genera el 
finançament públic en una situació d’excepcionalitat. 
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Annex: Estat d'execució de les accions previstes segons el programa de govern



1.1. Defensar l’educació pública i la rebaixa de taxes 
universitàries i participar activament en la 
reestructuració del mapa de títols de grau que ha 
endegat la Generalitat, amb els centres docents i la 
participació de la comunitat universitària  

Enguany s’ha negociat amb la Generalitat una nova 
rebaixa de les taxes universitàries. En concret s’ha 
assolit la rebaixa de les taxes dels màsters 
universitaris, equiparant-les a les taxes dels graus 
d’experimentalitat C. Així mateix s’equipara el preu 
del crèdit entre els màsters de recerca i els màsters 
professionalitzadors. Aquesta rebaixa de les taxes, 
com l’aconseguida l’any passat d’un 30 % lineal en 
tots els graus, suposa un estalvi considerable per a 
l’estudiantat que, a priori, ha de ser compensat pel 
Govern de la Generalitat de manera que no representi 
una davallada de finançament per a la Universitat.  

1.2. Evitar la creació de graus de tres anys, sense una 
necessitat acadèmica diferenciada i contrastada, que 
puguin ser considerats graus de segona  

L’esborrany de modificació del Reial decret 
1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, 
manté al preàmbul, definitivament, l’estructura bàsica 
de l’oferta acadèmica, actualment vigent, configurada 
en tres etapes: grau, màster i doctorat. En aquest 
context consolida que els graus han de ser de 240 
crèdits ECTS (sistema europeu de transferència de 
crèdits), amb l’única excepció d’aquells que, per 
directrius europees, hagin de ser de 300 o 360 crèdits. 
En aquest sentit, l’esborrany, en la seva disposició 
transitòria primera, indica que aquells graus de 180 
crèdits que, a l’entrada en vigor del reial decret, 
haguessin de procedir a la renovació de l’acreditació, 
hauran d’aprofitar per modificar el pla d’estudis i 
passar a 240 crèdits.  

1.3. Estudiar la possibilitat d'establir graus oberts amb 
disciplines afins de manera que l’estudiantat disposi 
de 120 ECTS per orientar la seva formació. Un cop 
escollit el grau de destí, es convalidarien els crèdits 
cursats i s’expediria un diploma pels crèdits que no 
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s’hagin pogut reconèixer. Aquests graus són una 
realitat en sistemes universitaris com el francès o el 
nord-americà i tenen la bondat de no obligar les 
persones que tot just ingressen en el món universitari 
a decidir sense conèixer cap on es volen orientar  

El curs passat, a causa de la covid-19, no es va poder 
iniciar com es tenia previst el debat sobre el document 
Model Docent UdGXXI. El programa proposa 
diversos debats al voltant de la docència i l’ordenació 
acadèmica per a la propera dècada. Entre les 
propostes hi ha el futur mapa de titulacions de la 
UdG. El Model Docent UdGXXI planteja construir un 
discurs sobre la transversalitat, la 
interdisciplinarietat, la personalització de 
l’aprenentatge i una estructura més flexible dels 
estudis. L'objectiu és debatre amb tota la comunitat el 
document i consensuar el programa durant el curs 
2021-2022.  

1.4. Mantenir en els centres docents, departaments o 
instituts els màsters professionalitzadors i de recerca 

garantint en tot moment el procediment de 
Verificació, Seguiment, Millora i Acreditació (VSMA) 
amb els recursos necessaris i les garanties exigides  

Es va suprimir l’Escola de Postgrau com a unitat 
estructural de la UdG i els màsters han estat 
reassignats als centres. D’aquesta manera, la gestió 
dels màsters s’apropa a les unitats que disposen del 
coneixement necessari per a la seva gestió i poden 
respondre i prendre decisions amb relació a la gestió 
acadèmica i la planificació del pla docent.  

La consolidació del model de distribució de recursos 
docents amb directrius clares per tal que les 
direccions dels centres docents gestionin el pla docent 
i la incorporació aquest any de les tècniques de 
qualitat a les àrees d’estudi han contribuït també a 
millorar i agilitar la capacitat d’autogestió dels centres 
en els processos d’assegurament de la qualitat dels 
estudis.  



1.5. Afavorir l’oferta semipresencial als graus i 
màsters de la UdG, com un recurs pedagògic més, 
amb la voluntat d’arribar a l’estudiantat que està 
allunyat de la UdG per qüestions de disponibilitat o 
distància i com a afavoridor de la formació contínua  

La semipresencialitat i la virtualitat com a modalitat 
en molts estudis, sobretot als màsters internacionals, 
ha estat present bé al llarg de tot el curs, bé diferents 
moments com a conseqüència de la diferent intensitat 
de la crisi sanitària. La reflexió sobre la 
semipresencialitat estarà present en el curs sobretot 
en els debats sobre el document Model Docent UdG 
XXI. La discussió s'ha de veure enriquida per les 
dades dels dos últims anys.  

L’AQU Catalunya (Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya) està treballant en 
un document en l’àmbit de la Comissió de 
Programació i Ordenació Acadèmica (CPOA) del 
Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), en el 
qual es definiran les modalitats presencial, 

semipresencial i virtual. Ho fa perquè l'experiència de 
la pandèmia ha fet necessari definir i ordenar les 
diferents iniciatives que han desplegat les 
universitats. L'excepcionalitat d’aquest curs dona 
marge a les universitats per organitzar la docència en 
un context incert, però hom té clar que s’ha de fer un 
esforç per definir com serà d’ara endavant la proposta 
genèrica, què recuperem, què proposem de mantenir, 
quins canvis pensem consolidar.  

1.6. Facilitar la tutorització de treballs de final de 
grau, treballs de final de màster i pràctiques externes, 
tant curriculars com extracurriculars, col·lectius o 
interdisciplinaris, intra o inter centre docent, per 
abordar projectes més ambiciosos i que requereixen 
d’equips de persones  

El Model Docent UdGXXI aposta per la realització de 
treballs interdisciplinaris i per les noves metodologies 
fonamentades en la resolució de problemes o reptes 
complexos, i també promou els abordatges 
complementaris i les aproximacions 



multidisciplinàries. El Programa d’Impuls per a la 
Innovació Docent i la Millora de la Qualitat de la 
Docència és una iniciativa en aquesta línia, però per 
tal que això sigui una realitat falta millorar en una 
aplicació que permeti gestionar-ho i visibilitzar-ho 
amb un reconeixement important en el futur Pla de 
Dedicació Acadèmica del Professorat.  

1.7. Establir procediments de coordinació horitzontal i 
vertical dels continguts de les assignatures, de 
planificació de les proves d’avaluació contínua i de 
revisió i seguiment de les fitxes de les assignatures i la 
seva adequació als plans d’estudi  

Amb les tècniques de qualitat a les àrees d’estudi, des 
de juliol de 2021, una de les tasques per al seguiment, 
millora i acreditació dels centres serà la supervisió 
dels dissenys de les assignatures. S’ha elaborat el 
mapa del procés que serà el marc de referència de 
treball. El Model Docent UdG XXI, en fase de 
definició i implementació, contempla l’aprofundiment 

del treball dels continguts dels plans d’estudis i de les 
assignatures.  

1.8. Establir un mínim de 30 ECTS en una tercera 
llengua als graus de la UdG per facilitar el 
reconeixement del nivell B.2 i l’acollida d’estudiantat 
Erasmus, tot garantint la formació del professorat a 
través del Servei de Llengües Modernes  

El Reglament d’Ús de les Llengües a la Universitat de 
Girona (eBOU-2279) contempla plans de llengües 
pluriennals, que s’estan treballant en el marc de la 
Comissió de Política Lingüística. El futur Pla de 
Llengües 2021-2025 no s’adreça únicament a 
l’estudiantat, sinó que vol ser una eina transversal i 
col·lectiva de la qual participi tota la comunitat 
universitària. En les línies d’actuació previstes en el 
Pla de Llengües està contemplada aquesta acció.  

1.9. Vetllar perquè existeixi una continuïtat des del 
grau fins al programa de doctorat per assegurar 
l’arribada d’estudiantat a les línies de recerca de la 
Universitat  



Aquest any s’han centrat les actuacions a la Facultat 
de Lletres que està en aquests moments pendent de 
l’AQU Catalunya pel que fa a la proposta de 
reverificació dels 7 graus que ofereix actualment: 
Grau en Geografia, Territori i Medi Ambient, Grau en 
Filologia Catalana, Grau en Filologia Hispànica, Grau 
en Filosofia, Grau en Història, Grau en Història de 
l'Art, i Grau en Comunicació Cultural. Actualment es 
troba en fase d’acreditació el Màster de Recerca en 
Humanitats, màster necessari per assegurar l’arribada 
d’estudiantat al programa de doctorat, atès que s’ha 
iniciat l’extinció del Màster en Patrimoni Cultural i 
Natural. 

1.10. Promoure que la UdG accedeixi a més 
convocatòries de màster interuniversitari Erasmus+  

El delegat del rector per als Màsters Internacionals ha 
informat, assessorat i acompanyat diverses propostes 
de màsters Erasmus Mundus. Aquest curs, el delegat 
s'ha reunit amb 15 coordinadores i coordinadors de 
màster de la UdG per tal d'ajudar en el procés de 

conceptualització, definició o execució de les 
propostes. Enguany, la UdG ha presentat dues 
propostes, una en l’àmbit de materials compòsits 
(FRP++) i l’altre en l’àmbit de la gestió del turisme 
(EMTM). Tanmateix, cal destacar el desenvolupament 
de tres propostes d’estudi per el desenvolupament de 
nous màsters dins del programa Erasmus Mundus 
Design Measures en els àmbits de la comunicació oral, 
del blockchain (cadena de blocs) i de la fabricació 
intel·ligent. Totes aquestes propostes es troben en 
fase d'avaluació.  

1.11. Fomentar la internacionalització dels màsters i 
dels programes de doctorat amb dobles titulacions i 
titulacions conjuntes amb altres universitats, buscant 
sempre l’excel·lència per a cada àmbit 
independentment de la territorialitat, i promoure que 
un conjunt de crèdits puguin ser impartits, quan 
s’escaigui, per professorat visitant finançat per la UdG 
mateixa  
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En l’àmbit del doctorat, el curs acadèmic 2020-2021 
s’han signat 8 cotuteles de tesi amb les universitats 
següents: Wroclaw University of Science and 
Technology (Polònia); Université de Lorraine, 
Université de Normandie i Université Paris 1 
Pantheon-Sorbone (França); Université de Lausanne 
(Suïssa); Universidad de Chile (UNICHILE) (Xile); 
University of Belgrade (Sèrbia); i Università degli 
Studi di Cagliari (Itàlia). També s’han signat dos 
convenis de col·laboració genèrics en temes de 
doctorat amb la Universidad Andrés Bello (Xile) i la 
Technical University in Liberec (República Txeca), un 
conveni amb la Universitat de Nîmes (França) per a la 
participació dels doctorands de la nostra universitat a 
les jornades doctorials transfrontereres i un conveni 
per participar en la proposta d’un nou programa de 
doctorat interuniversitari en didàctica de les ciències 
experimentals coordinat per la Universitat de Múrcia. 
També s’han obtingut 8 ajuts de màster de la 
Fundación Carolina en 4 màsters: Turisme Cultural, 
Direcció i Planificació del Turisme, Mechanics of 

Materials and Structures, i Ciència i Tecnologia dels 
Recursos Hídrics.  

Juntament amb l’OITT s’ha impartit una sessió sobre 
internacionalització del doctorat en la qual s’han 
explicat les xarxes doctorals de la Unió Europea i les 
cotuteles.  

1.12. Promoure la formació dual de manera que part 
de la formació es pugui realitzar en una institució 
externa, preferentment pública, com a complement de 
la formació tradicional  

Durant el curs 2020-2021 s’han aconseguit cinc 
projectes de doctorat industrial, un en l’àmbit de la 
psicologia i quatre en l’àmbit tecnològic. Aquests 
projectes els han ofert cinc empreses diferents i 
afecten 4 grups de recerca de la UdG. 

A més, la UdG participa en el grup de treball creat en 
l’àmbit del CIC sobre la formació dual, cosa que 
també és un debat plantejat en el Model Docent 
UdGXXI.  
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1.13. Actualitzar el document de criteris de 
planificació docent: racionalitzar el nombre màxim de 
professorat per assignatura i el nombre mínim d’hores 
que un docent ha de fer per assignatura, per evitar 
una excessiva fragmentació de l’encàrrec docent, i 
vetllar pel seu acompliment  

Aquesta acció no s’ha pogut portar a terme com a 
conseqüència de les afectacions de la pandèmia. 
Durant el 2021 s’ha avançat, però, en el Pla de 
Dedicació Acadèmica del Professorat i s’han tractat 
qüestions que seran claus en la confecció d’aquest 
document que ha d’acompanyar l’elaboració del Pla 
Docent.  

1.14. Impulsar de la mà dels professionals que tenim a 
la Universitat les metodologies docents i innovadores 
més adequades  

Aquest curs s’ha resolt la convocatòria del Programa 
d’Impuls per a la Innovació Docent i la Millora de la 
Qualitat de la Docència. Aquest programa té una 
dotació pressupostària de 255.000 € i consta de dos 

subprogrames. En el primer subprograma, de 25 
projectes presentats s’han concedit 23 ajuts per un 
import global de 132.780 €; en el subprograma 2, de 7 
projectes presentats s’han concedit 4 ajuts per un 
import total de 119.499 €. Ambdós subprogrames 
tenen projectes de millora que entre els seus objectius 
principals estableixen noves xarxes d’innovació 
docent i nous grups d’innovació docent.  

1.15. Aprovar una norma reguladora de dobles 
titulacions de grau i màster de la Universitat de 
Girona 

S’ha aprovat en la sessió de Consell de Govern (CdG) 
de 30 de setembre de 2021. Aquesta normativa té per 
objecte regular els aspectes relacionats amb l’estudi 
de diferents ensenyaments universitaris en un mateix 
curs acadèmic encaminat a l’obtenció dels dos títols 
oficials respectius. En paral·lel, s’està treballant amb 
les secretaries acadèmiques el desenvolupament 
normatiu que completarà la normativa i establirà els 
procediments previstos.  

annex
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2.1. Crear la figura del fellow, investigador extern de 
referència internacional vinculat temporalment a un 
departament o institut de la UdG, perquè col·labori a 
dinamitzar grups de recerca, codirigir tesis doctorals i 
pugui formar part de l'equip en projectes de recerca  

S’ha establert que la figura contractual més adequada 
per fomentar la incorporació temporal de personal 
investigador per a la dinamització dels grups de 
recerca, d’entre aquelles que permet la Llei 
d’universitats, és la de professorat visitant. Ja s’està 
emprant aquesta figura en alguns departaments, tant 
amb una dedicació a temps complet com parcial: 
Història i Història de l’Art, Dret Privat, Informàtica, 
Matemàtica Aplicada i Estadística (IMAE) i 
Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia 
Agroalimentària (EQATA).  

2.2. Desenvolupar un programa propi d’intensificació 
de la recerca amb la possibilitat de disposar de fins a 
un semestre sabàtic amb un contracte-programa entre 
professorat i Universitat  

En la Normativa reguladora de la dedicació docent del 
professorat (eBOU-1962) s’ha integrat i actualitzat la 
normativa reguladora de la intensificació de la 
recerca, tant amb finançament propi com amb 
finançament extern. D’aquesta manera, el personal 
investigador pot programar el gaudi d’un semestre 
sabàtic. S’ha analitzat la possibilitat de fer una 
normativa específica i s’ha conclòs que el Pla de 
Dedicació Acadèmica del Professorat podrà ser l’eina 
de gestió que permeti aquesta flexibilitat.  

2.3. Completar l’inventari dels equipaments i 
infraestructures de recerca de referència per posar-lo 
a disposició del sector socioeconòmic i dotar-lo d’un 
pla de manteniment, que permeti consorciar 
manteniments, i d’un fons d’inversió adequat  

S’ha adquirit un programa informàtic comercial de 
gestió de manteniment assistit per ordinador (GMAO) 
que permet donar una resposta integral i única a les 
necessitats del Servei d’Oficina Tècnica i 
Manteniment (SOTIM), dels Serveis Tècnics de 
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Recerca (STR), de l’Oficina de Salut Laboral (OSL) i 
de l’inventari general de tota la UdG.  

2.4. Impulsar polítiques que incentivin l'agrupació de 
grups de recerca i facilitar l’accés a convocatòries més 
competitives i, especialment, grans projectes com 
Maria de Maeztu, SGR i Tecnio, entre d’altres  

Aquest curs s’han obtingut 9 ajuts FI-SDUR. S’ha fet 
difusió de la política de col·laboració i 
interdisciplinarietat de la Secretaria d’Universitats i 
Recerca (SUR), que ha endurit els llindars 
d’indicadors dels departaments per tal d’atorgar-los 
ajuts FI-SDUR. S’ha constituït i s’han signat els 
estatuts de l’Associació de Desenvolupadors de 
Tecnologia amb Acreditació TECNIO, que ha 
d’impulsar aquests grups i enfortir la transferència de 
coneixement cap a la societat.  

S’han obtingut 2 projectes de la convocatòria 
Pandèmies, en la qual les propostes UdG s’havien 
seleccionat fomentant equips de recerca excel·lents i 
transversals. També s’ha coordinat i donat suport a la 

presentació de 5 projectes en la convocatòria estatal 
Infraestructuras de Investigación y Equipamiento 
Científico-Técnico per dotar els STR de la UdG 
d’equips d’altes prestacions, afavorint-ne així l’ús i 
l’accés generalitzat per part dels grups de recerca. S’ha 
sol·licitat finançament per a un equipament d’RMN, 
una plataforma d’ICP-MS/MS, equipament 3 digital 
manufacturing lab, un microscopi electrònic de 
rastreig, i un equipament per a experimentació amb 
robots submarins. Totes les propostes han comptat 
amb el suport d’un mínim de 5 grups de recerca de la 
UdG o dels instituts de recerca adscrits -Institut de 
Recerca de l’Aigua (ICRA) i Institut d’Investigació 
Biomèdica de Girona (IdIBGi). 

2.5. Ser molt més proactius en la captació de talent 
investigador provinent dels programes Ramón y Cajal, 
Juan de la Cierva o ICREA sènior considerant el 
cofinançament de la Universitat quan s’escaigui  
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S’ha començat a desplegar el Programa d’Incentius 
per a la Retenció i Captació de Talent Investigador 
d’Excel·lència a la UdG, que vol donar suport al 
personal investigador que ha mostrat potencial 
d’impactar el seu àmbit de recerca a nivell global 
-concretament el que ha obtingut un ajut 
d’excel·lència competitiu portable. En aquest sentit, 
s’ha signat un acord amb un investigador beneficiari 
d’un Advanced Grant de l’European Research Council 
(ERC) i s’ha convocat un ajut POSTDOC-UdG, 
modalitat 2, per a una persona que vulgui treballar 
amb un nou investigador Ramón y Cajal (RyC) de la 
UdG. Aquesta política de captació i retenció ha donat 
ja els seus primers fruits, i s’han obtingut un nou 
investigador RyC el 2021 i l’acord d’incorporació de 2 
nous RyC el 2022, s’incorporaran 5 nous 
investigadors Juan de la Cierva contractats el 2021, i 
s’han obtingut 3 ajuts Beatriu de Pinós a final de 
2021.  

S'ha donat continuïtat al Programa d’Ajuts a la 
Contractació d’Investigadors Postdoctorals UdG 

(POSTDOC-UdG) amb la concessió de 8 ajuts de 
modalitat 1 en la convocatòria POSTDOC-UdG2021, 
amb una dotació de 463.190 €. Aquests ajuts premien 
la participació en convocatòries competitives externes 
d’ajuts postdoctorals, per tal d’atreure aquest tipus de 
talent investigador. 

En el marc dels Ajuts a la Requalificació del Sistema 
Universitari Espanyol (Ministeri d’Universitats) la 
UdG ha convocat ajuts en 3 modalitats: (A) un mínim 
de 24 ajuts Margarita Salas, per a la realització 
d’estades de formació de 2 anys per a joves 
investigadors i investigadores, que s’han distribuït 
entre els programes de doctorat de la UdG en funció 
del nombre de tesis defensades els darrers anys; (B) 
un mínim de 2 i un màxim de 5 ajuts per a la 
requalificació del professorat universitari funcionari o 
contractat, adreçat especialment a persones que no 
tenen encara un contracte estable a la UdG, distribuïts 
per àmbits -3 a l’humanístic i social i 2 al científic, 
tecnològic i salut, en funció dels possibles 
sol·licitants-, per tal que puguin realitzar estades de 
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recerca d’un any; i (C) un mínim de 16 ajuts Maria 
Zambrano, de 2 anys, per a l’atracció de talent 
internacional, 11 dels quals (C1) donen continuïtat a la 
convocatòria POSTDOC-UdG i en substitueixen 
l’edició 2022, i 5 (C2) distribuïts per àmbits -2 a 
l’humanístic i social i 3 al científic, tecnològic i salut, 
en funció dels trams de recerca vius. Cal dir que el 
primer ajut de la modalitat A, B i C1 s’atorgarà al 
millor sol·licitant amb una discapacitat igual o 
superior al 33 %. 

Es continua fomentant que els investigadors RyC, 
Juan de la Cierva i els d'altres programes 
d’incorporació d’investigadors postdoctorals 
imparteixin docència; d’aquesta manera es 
contribueix al cofinançament dels seus contractes 
sense la necessitat de realitzar despesa econòmica per 
part de les unitats de recerca on s’inscriuen.  

Encara davant la incertesa de la sentència judicial 
respecte de la interpretació de l’Estatuto del Personal 
Investigador en Formación (EPIF), que podria 

implicar l’allargament dels contractes predoctorals a 4 
anys, cosa que tindria un fort impacte econòmic els 
propers 3-4 anys, tenint present que s’ha aconseguit 
que la política de la Generalitat de Suport a 
Departaments i Unitats de Recerca universitaris 
(SDUR) atorgui fins a 9 ajuts predoctorals FI-SDUR a 
la UdG, la convocatòria d’Ajuts per a Investigadors en 
Formació de la UdG (IFUdG2021) ha concedit 14 
ajuts, incloent les 2 accions especials sol·licitades.  

2.6. Impulsar el suport al personal investigador en la 
captació de finançament europeu, en el foment dels 
projectes col·laboratius i en facilitar la transferència 
tecnològica, valorant la possibilitat de contractar una 
oficina externa, coordinada per la UdG  

L’any 2021 s’ha resolt la convocatòria de Projectes 
d’Especialització i Competitivitat Territorial 
(PECT2020), amb una gran èxit de la UdG i de la 
demarcació de Girona en general: s’han concedit 3 
projectes, que mobilitzen quasi 10 M€, dels quals més 
de 2 M€ per a grups de recerca de la UdG, que 
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desplegaran un total de 6 operacions. S’han prorrogat 
contractes de tècnics dels campus sectorials a l’espera 
que la Fundació Girona Regió del Coneixement 
(FGRC) prengui el relleu.  

S’ha programat un taller de formació per augmentar 
l’èxit en convocatòries del nou programa de la Unió 
Europea Horizon Europe, i diverses sessions per a 
convocatòries específiques, tant d’Horizon Europe 
com del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia del Govern espanyol, Pruebas de 
Concepto, REQ2021, Marie Sklodowska Curie, 
COST...  

S’ha contractat una llicència Open Cosmos per donar 
accés als investigadors UdG a cursos sobre 
finançament europeu i a participar en comunitats de 
treball per a la preparació de propostes.  

Es van incorporar 15 promotors de recerca i 
transferència (convocatòria PROMOTORS2019) a 
grups de recerca o a agrupacions de grups de recerca. 
Es preveu a final de 2021 la segona convocatòria, per 

donar continuïtat al programa i dotar els grups i 
agrupacions de grups de recerca de persones que 
reforcin la capacitat de captació de finançament, en 
col·laboració amb l’OITT, els campus sectorials i la 
FGRC.  

2.7. Ajudar els grups de recerca a aconseguir les 
certificacions nacionals i internacionals necessàries 
per poder augmentar la seva activitat de transferència 
i de serveis de més valor afegit a les empreses  

La Xarxa de Promoció de l’R+D+I de la Universitat de 
Girona, formada per totes aquelles persones de perfil 
tècnic que gestionen i promouen la recerca i la 
transferència a la UdG (OITT, campus sectorials i 
promotors de recerca, bàsicament), s’ha reunit 
quinzenalment per tractar temes d’interès per a la 
promoció de la recerca, amb participació de 
nombrosos experts, normalment externs, que han 
impartit seminaris i mantingut discussions. Aquestes 
sessions tenen continuïtat el curs 2021-2022. 
D’aquesta manera, s’han augmentat els llaços de 
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relació entre els membres d’aquest col·lectiu i se n’ha 
augmentat la coordinació. Això ha de repercutir en la 
millor activitat i increment de la interacció entre els 
grups de recerca.  

2.8. Difondre la recerca que es fa a la UdG per cercar 
oportunitats de recerca interdisciplinàries, 
transversals, que poden quedar ocultes  

Els campus sectorials han continuat organitzant 
reunions, jornades, seminaris i cicles amb caràcter 
multidisciplinari i, majoritàriament, en format 
telemàtic. Destaca entre d’altres el cicle Innovation 
for SDGs, que ha comptat amb el suport de la xarxa 
Global University Network for Innovation (GUNI) i, 
per tant, ha tingut un impacte internacional 
important. Aquesta activitat, com d’altres (per 
exemple Patrimoni i turisme en temps de la covid-19), 
ha estat organitzada conjuntament per diversos 
campus precisament per assegurar el component 
multidisciplinari.  

2.9. Implementar un nou sistema d'avaluació dels 
grups de recerca en base a un pla estratègic de grup 
amb un contracte programa, a més del sistema actual 
basat en els indicadors  

Encara no s’han definit els nous indicadors per part 
de la SUR i això ha impossibilitat traspassar-los al 
finançament dels grups i a nous plans estratègics.  

2.10. Revisar els actuals indicadors de recerca i 
adaptar-los a la realitat global, incorporant la 
transferència del coneixement i adaptant, si cal, 
l'avaluació a les característiques diferents dels àmbits 
humanístic i social, i científic i tecnològic  

Encara no s’han definit els nous indicadors per part 
de la SUR, amb els quals s’avalua la UdG globalment, 
i que han de ser la base de la revisió dels indicadors de 
recerca.  

annex
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2.11. Apostar per un sistema de gestió de la recerca 
integral que incorpori mòduls de gestió econòmica, 
gestió de projectes i gestió de recursos humans  

El Pla d'Acció de l'Estratègia de Recursos Humans per 
a Investigadors i Investigadores (HRS4R) de la 
Universitat de Girona (eBOU-1710) preveu 
l’adquisició d’un nou sistema de gestió de la recerca 
integral que incorpori mòduls de gestió econòmica, de 
projectes i de recursos humans (CRIS, Current 
Research Information Systems). Un grup de treball 
operatiu tècnic desenvolupa l’acció. Un cop realitzat el 
procés d’alerta, s’han definit els plecs per al procés de 
licitació. L’adquisició del nou CRIS hauria de tenir 
lloc en els propers pocs mesos, de manera que es 
donés inici al procés d’implementació.  

2.12. Incrementar les sinergies amb els centre de 
recerca participats i adscrits a la UdG, com també 
amb altres agents de recerca de l'àmbit català (IRTA, 
Eurecat...) per tal de millorar l'eficiència del conjunt 

d'activitats de recerca i transferència dels grups de 
recerca de la UdG  

Es manté la col·laboració estreta amb l’ICRA, amb el 
qual s’han renovat algunes adscripcions 
d’investigadors de la UdG. Continuen les converses 
per concretar l’ús per part de l’ICRA de la part de 
l’edifici H2O que és propietat de la UdG. S’ha 
incorporat una nova directora a l’IdIBGi, amb la qual 
ja s’han mantingut diverses converses per continuar 
aclarint i formalitzant adscripcions de grups i 
investigadors. Tots dos instituts han donat suport a 
diverses iniciatives de la UdG, com ara les sol·licituds 
d’equipaments de recerca en la convocatòria que ha 
fet el Ministeri. S’ha signat un nou conveni per regular 
la col·laboració entre la UdG i l’ICRPC, que permet 
adscripcions parcials, cosa que facilitarà un augment 
de la capacitat investigadora de l’institut. La bona 
sintonia amb la Institució Centres de Recerca de 
Catalunya (CERCA) ha facilitat les primeres converses 
per a l’establiment d’un nou institut de recerca català, 
centrat en la recerca en innovació educativa, a Girona. 
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S’inicia el desplegament d’allò previst en el conveni de 
col·laboració amb l’IRTA, que s’ha presentat en públic 
al mateix temps de la primera reunió de la comissió 
mixta. S’han localitzat al Parc Científic i Tecnològic de 
la UdG (PCiT) uns espais adients per desplegar la 
plataforma mixta UdG-Eurecat a l’entorn de la 
fabricació digital, cosa que permetrà posar-la en 
marxa en breu, després de diversos anys.  

2.13. Elaborar i difondre un Codi de Bones Pràctiques 
en Investigació i Innovació com a instrument 
d’autoregulació col·lectiu format per un conjunt 
d’accions, recomanacions i compromisos per a 
pràctiques de recerca  

S’ha començat a treballar en el codi de bones 
pràctiques en investigació i innovació, en el marc de 
l’HRS4R, establint responsabilitats i una línia de 
treball. No obstant això, com altres accions previstes a 
l’HRS4R, està previst que el seu desenvolupament 
tingui lloc al llarg del proper any.  

La Federació Europea d’Acadèmies de Ciències i 
Humanitats ALLEA ha publicat l’edició revisada del 
Codi Europeu de Conducta per a la Integritat en la 
Recerca, un document que ha de servir a tota la 
comunitat de recerca europea com a marc 
d’autoregulació per a totes les disciplines científiques i 
la recerca. Es preveu establir un debat en el marc de la 
comunitat universitària per avaluar la possibilitat 
d’adherir-nos com a universitat a aquest codi i 
preparar conjuntament una guia per a la seva 
implementació a la UdG, que reculli algunes 
especificitats. 

Des del Comitè d’Ètica i Bioseguretat de la Recerca de 
la UdG s’ha redactat i fet pública a la web una guia 
dels aspectes ètics de la recerca, que inclou la gestió 
de dades de recerca personals, així com una rúbrica 
per a l’avaluació dels aspectes ètics dels projectes de 
recerca. S’ha consultat amb diverses persones 
expertes, de la UdG i externes, i s’ha difós en el marc 
d’un curs per a la formació d’avaluadors dels aspectes 
ètics dels projectes de recerca.  
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2.14. Elaborar i adaptar formalment la política de 
propietat intel·lectual de la UdG a les recomanacions 
de l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual  

S’ha aprovat el Mandat Institucional d’Accés Obert de 
la UdG (eBOU-2230), que contempla, entre altres 
coses, el requeriment de dipositar en el repositori 
institucional, DataverseCat i/o en un repositori de 
dades específic, les dades de recerca, atenent la 
confidencialitat, propietat intel·lectual i seguretat, i 
que siguin FAIR (findable, interoperable, accesible 
and reusable). La redacció de la guia de referencia 
està en curs.  

2.15. Redactar i difondre una guia de referència per al 
a gestió de dades de recerca, basada en FAIR 
(findable, interoperable, accesible and reusable) per a 
tot el cicle de vida de les dades de recerca (adquisició i 
recollida, emmagatzematge, seguretat i anàlisi, difusió 
i preservació)  

Elaborar la Guia de Gestió de Projectes, a partir de 
l’adquisició d’un programa de gestió de projectes per 
millorar els processos administratius i per facilitar la 
generació i distribució de la Guia, que ha d’integrar, 
progressivament, qüestions relacionades amb la 
seguretat, les bones pràctiques la comunicació, la 
gestió de dades etc.  

2.16. Elaborar la Guia de l’Investigador de la UdG, 
una eina específicament dissenyada per ajudar els 
investigadors a gestionar els serveis i recursos 
disponibles a la UdG 

L’HRS4R és un procés de millora contínua de la 
universitat, i el pla d’acció que es va aprovar, tant per 
part de la comunitat universitària com per part de la 
Unió Europea, preveu el seu desenvolupament al llarg 
de 4 anys. S’ha treballat en la implementació d’aquest 
pla d’acció, però algunes de les accions, com aquesta, 
estan en una fase molt inicial. S’han establert 
responsabilitats i línies de treball, que impliquen una 
elevada participació de la comunitat universitària, i es 
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preveu que acabin d’acord amb el calendari establert 
al pla d’acció mateix.  

2.17. Millorar la gestió de les infraestructures de 
recerca: desplegar un inventari manejable i per a tots 
els equips científics i tecnològics disponibles en 
departaments, instituts i centres de recerca; 
l’inventari haurà de proporcionar una visió general de 
les capacitats científiques i tècniques, a més de 
recollir tots els requisits en matèria de manteniment o 
de seguretat i salut  

Una vegada implementat el GMAO, es podrà 
optimitzar la gestió dels equipaments i 
infraestructures de recerca i posar-los al servei dels 
investigadors i investigadores i del sector 
socioeconòmic.  
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3.1. Fer costat al país i a la seva gent i fer que la UdG 
sigui plataforma de diàleg i laboratori d’idees en els 
moments transcendentals que està vivint Catalunya  

Aprofitant l’acte d’inauguració de curs, i seguint la 
iniciativa estrenada el 2018 de fer-la temàtica, 
enguany s’ha dedicat el curs a l’educació universal i 
inclusiva, i hem comptat amb la participació de la 
Roser Salavert, membre del Departament d’Educació 
de les Escoles Públiques de Nova York.  

En la mateixa línia dels anys anteriors, enguany s’han 
signat manifestos de suport als membres de la 
comunitat universitària i científica investigats pel 
Tribunal de Comptes; la UdG també ha subscrit el 
document de Compromís contra la Crisi Educativa i 
ha donat suport al moviment estudiantil en defensa 
de la universitat pública.  

3.2. Fomentar les pràctiques curriculars i 
extracurriculars de l’estudiantat i el voluntariat en 
sectors socials desfavorits del territori, coordinats 
amb l’oficina de cooperació 

L’Associació Mundus ha ofert assessorament durant 
tot el curs. Les ofertes de voluntariat internacional es 
poden trobar a la pàgina web sobre voluntariat de la 
Unitat de Compromís Social (UCS). S’hi han 
interessat uns 350 membres de l’estudiantat. S’han 
organitzat xerrades informatives, disponibles al canal 
Youtube de la UCS. En la línia d’acció social al 
territori, s’han acabat les visites pendents i s’han 
iniciat dos projectes de pràctiques nous.  

S’ha dut a terme la segona edició de l’assignatura 
d’Educació Social a la qual assisteix estudiantat de 
grau i persones usuàries de serveis socials. Quant al 
Diploma d’Especialització en Competències Bàsiques i 
Inserció Sociolaboral, es van acabar les pràctiques de 
la primera edició, que havien quedat interrompudes 
per la pandèmia, i es va renunciar al finançament per 
a una nova edició perquè no es podia dur a terme de 
manera inclusiva i presencial, que és l’esperit del 
programa a la UdG.  
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Durant la seva visita a la UdG es va oferir a l’aleshores 
consellera de Salut Alba Vergés i al secretari Argimon 
de responsabilitzar membres de l’estudiantat com a 
promotors de salut al campus; després d’unes 
sessions de treball el procediment està preparat per 
ser activat si és necessari.  

3.3. Fomentar el coneixement recíproc entre els 
diferents serveis i amb les altres universitats, 
promovent trobades per a l’intercanvi d’experiències i 
solucions de problemes 

 S'ha continuat treballant en les accions dutes a terme 
en anys anteriors. S'ha organitzat també una sessió 
formativa setmanal amb els caps d'unitat -i altres 
membres dels seus equips- de la UdG per posar en 
comú temes essencials o estratègics, novetats 
legislatives i organitzatives. També s'han potenciat les 
relacions amb altres universitats per compartir 
coneixement i posar en comú bones pràctiques, per 
part dels diferents serveis i unitats i en cadascun dels 
seus àmbits. Així mateix, Gerència ha continuat 

programant reunions de coordinació amb els diferents 
caps d'unitat per homogeneïtzar l'execució de les 
línies estratègiques de la Universitat i la coordinació 
de projectes transversals.  

Es continua vetllant per la participació en xarxes i 
fòrums de totes les branques del compromís social a 
la UdG. La UdG segueix de manera activa al grup de 
treball del CIC sobre els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS), i en coordina un 
dels subgrups. Després de diverses sessions amb 
investigadors que tracten el tema, la Universitat de 
Girona ha estat una de les 24 universitats espanyoles 
que s’han unit per formar part de la Red de 
Universidades por la Infancia y la Adolescencia, una 
iniciativa promoguda por la Universitat Politècnica de 
València (UPV).  

S’ha dut a terme la primera fase del projecte pilot 
europeu SHEFCE (Steering Higher Education for 
Community Engagement), un projecte Erasmus+ 
sobre compromís comunitari. Hi ha hagut un procés 
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participatiu intern i la col·laboració d’agents externs 
(ajuntaments de Girona i Salt, Diputació de Girona) 
en els grups de discussió i en les sessions de la visita 
de dos dies que van fer les universitats del consorci a 
la UdG. S’han presentat els resultats a la sessió de 
CdG de 29 de juliol.  

3.4. Promoure que la UdG accedeixi a més 
convocatòries de màster interuniversitari Erasmus+ 
per a la incorporació d’estudiantat de tercers països 

Com ja s’ha dit a l’apartat de Docència, enguany s’han 
presentat dues propostes de màster Erasmus Mundus 
i 3 propostes d’estudi per el desenvolupament de nous 
màsters internacionals dins del programa Erasmus 
Mundus Design Measures.  

3.5. Dotar de personal de suport per reforçar 
programes estratègics de compromís social, 
ambientalització i sostenibilitat  

S’ha fet un encàrrec de funcions per donar suport a 
l’Àrea d’Igualtat de Gènere de la UCS, alhora que s’ha 
dotat un reforç de mitja jornada per a la unitat 
universitària dedicada als majors de 50 anys. També, 
el trasllat de l’organització dels cursos per a majors de 
50 anys a càrrec de la Fundació UdG Innovació i 
Formació ha propiciat una millor organització 
d’aquestes activitats docents, tant en la contractació 
del professorat com en la l’administració dels cursos.  

3.6. Establir una línia de bus urbà que connecti el 
campus de Barri Vell amb el Campus Centre, el Parc 
Científic i Tecnològic (PCiT) i el Campus de Montilivi, 
amb una cadència horària, encara que calgui un 
cofinançament per part de la UdG. Així els pàrquings 
de Montilivi i del PCiT podrien considerar-se 
pàrquings dissuasius per minimitzar l’accés amb 
vehicle a la resta de campus  

La Generalitat de Catalunya encara no ha donat 
resposta a la proposta de llançadora que es va 
presentar. També està pendent que l’Ajuntament de 
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Girona atengui la sol·licitud de reunió per donar 
resposta a les peticions de molts usuaris del Campus 
de Barri Vell, que demanen que el bus torni a fer la 
parada a la plaça Sant Domènec. Tanmateix, s’ha 
continuat adaptant la targeta del bus a la situació de 
pandèmia per al curs 2020-2021.  

3.7. Introduir la comptabilitat de costos a la UdG, que 
ens permeti valorar què costa cadascun dels serveis 
que ofereix la UdG i poder fer polítiques de 
responsabilització i d’estalvi de recursos. De les més 
de 50 universitats de l'Estat espanyol, 30 de les més 
importants ja la tenen instaurada  

Les universitats públiques catalanes continuen 
treballant per consolidar un model de Comptabilitat 
Analítica del Sistema Universitari Català (CASUC) i 
que sigui homologable al model CANOA 
(Contabilidad Analítica para Universidades). 
Anualment les universitats faciliten dades a la 
Direcció General d'Universitats per tal que les pugui 
comparar i extreure’n resultats. Enguany la UdG i la 

resta d'universitats catalanes han respost el 
requeriment del Tribunal de Cuentas sobre la 
implantació de la comptabilitat analítica, amb una 
resposta positiva amb relació als requeriments 
formulats.  

3.8. Promoure la cerca d’oportunitats de col·laboració 
per a una recerca i una innovació socialment 
responsables  

S’ha treballat per fer una pàgina web monogràfica 
sobre l’Agenda 2030, a la qual es bolcarà informació 
dels grups de recerca que tracten algun dels ODS, a 
més d’altres aspectes relacionats, com ara la formació 
o la divulgació. En el marc del Pla Estratègic s’ha dut a 
terme una enquesta que conté una part centrada en 
els ODS, que tot just s’està analitzant. També s'ha 
treballat en la difusió del Protocol per a la Protecció 
de la Infància a la UdG entre tota la comunitat 
universitària.  
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3.9. Aprofundir en la conciliació de la vida laboral i 
familiar, amb accions com recuperar el casal d’estiu 
per a fills d’estudiantat, PAS i PDI  

Les universitats públiques catalanes i els sindicats 
majoritaris han treballat i han aprovat el Reglament 
de Teletreball per tal de donar compliment a l'EBEP 
(Estatut Bàsic de l’Empleat Públic). En aquests 
moments s'està treballant coordinament en el marc de 
l'ACUP per a la seva implantació definitiva al més 
aviat possible.  

3.10. Obrir nous canals de comunicació amb els 
centres de secundària de les comarques gironines, 
d'Osona, del Maresme i del Vallès Oriental, per 
desenvolupar activitats que apropin la UdG als 
centres de secundària 

Es manté una relació intensa i continuada amb 
secundària a través de les activitats de formació, de 
reunió -Comissió de Centres d’Ensenyament 
Secundari del Consell Social (CS)- i de divulgació. 
S’ha centralitzat la informació al web i des de l’Institut 

de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE) s’han 
obert noves activitats adreçades a instituts -sessions 
de formació per a les PAU, per exemple. També s’ha 
fet un esforç perquè el govern de la UdG estigui 
present en les activitats organitzades per aquest 
sector.  

3.11. Establir mecanismes perquè el PDI i el PAS 
puguin col·laborar, voluntàriament, amb una 
aportació de la seva nòmina al fons de cooperació, de 
manera similar al cànon del 0,7 % que s'aplica a la 
recerca 

Malgrat l’interès a activar mecanismes per poder 
rebre donacions per part de la ciutadania en general i 
de la comunitat UdG en particular, fent difusió dels 
avantatges fiscals corresponents, altres prioritats han 
passat al davant, de manera que aquesta actuació no 
s’ha pogut executar encara en el moment de tancar 
aquest informe.  
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3.12. Fomentar la mobilitat en bicicleta per reduir 
l’empremta ecològica 

S’han mantingut les accions promogudes durant del 
curs anterior, però la baixa mobilitat que ha portat la 
pandèmia de covid-19 ha provocat que no es 
poguessin incrementar o proposar-ne de noves.  

3.13. Ampliar la Convocatòria d'Ajuts a Projectes de 
Cooperació Internacional per al Desenvolupament de 
la UdG amb una modalitat de projectes d'acció social 
en el territori  

S’han allargat els terminis dels viatges previstos 
durant la convocatòria anterior i que, per motius de la 
pandèmia, no s'han pogut executar. S’ha procurat que 
tots els grups de cooperants de la UdG tinguessin 
l’oportunitat de demanar, executar o justificar els 
projectes encaixant les tres convocatòries (2019, 2020 
i 2021).  

S’han obert dos nous projectes de relació amb el 
territori -amb els ajuntaments de Figueres i de Platja 
d‘Aro. A partir de la feina i les visites d’acció social, 
està previst, en el futur, afegir aquesta modalitat a la 
convocatòria de cooperació internacional, un cop 
provada de manera pilot directament amb alguns 
actors territorials i socials. 

3.14. Campanya de sensibilització contra la violència 
de gènere  

S’han continuat promovent diferents campanyes 
informatives i de sensibilització adreçades a tota la 
comunitat universitària per donar a conèixer el 
Protocol de prevenció i actuació davant situacions de 
violència o d’assetjament per raó de sexe, gènere o 
sexualitat a la Universitat de Girona (eBOU-1028). 
Entre les accions institucionals destaca l’organització 
d’activitats acadèmiques i formatives -seminaris, 
cursos, conferències-, a més del nou mòdul formatiu 
específic adreçat a tot el PDI dins Entorn UdG. S’ha 
signat el conveni de col·laboració entre la UdG i el 
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Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a 
través de la Direcció General d’Igualtat, per instituir 
un Servei d’Atenció Integral (SAI) a la Universitat de 
Girona -atenció especialitzada en situacions de 
discriminació per orientació sexual o per identitat i 
expressió de gènere- que va presentar-se en roda de 
premsa als mitjans de comunicació el 17 de maig.  

3.15. Proposar accions per integrar la perspectiva de 
gènere en la docència  

El Segon Pla d’Igualtat de la UdG (2021-2025) 
consolida i reforça el compromís amb la incorporació 
de la perspectiva de gènere en la docència, 
concretament al seu eix estratègic 2 intitulat Docència 
amb perspectiva de gènere. Complementàriament, 
s’ha continuat promovent la formació del PDI sobre 
incorporació de la perspectiva de gènere a la docència, 
en el marc dels cursos formatius organitzats per l’ICE 
i l’Àrea d’Igualtat de Gènere de la UCS, adaptats al 
perfil dels diferents graus que s’imparteixen a la UdG.  

3.16. Creació de l'observatori de la igualtat de gènere  

L’acció 22 del Segon Pla d’Igualtat de la UdG 
(2021-2025) garanteix el compromís de creació d’una 
xarxa de recerca transversal que aplegui l’expertesa 
multidisciplinària de la UdG en l’àmbit de la igualtat, 
la diversitat sexual i la perspectiva de gènere.  

3.17. Potenciar el voluntariat a la Universitat i al 
territori  

S’ha prestat l’assessorament per al voluntariat 
internacional mitjançant l’Associació Mundus, que ha 
atès consultes d’unes 350 persones membres de 
l’estudiantat. S’han ofert múltiples places, però hi ha 
hagut molt pocs desplaçaments a causa de les 
restriccions de mobilitat. Tots els cursos de 
voluntariat s’han dut a terme amb el nou format 
-píndoles digitals i taula rodona final- amb un molt 
bon resultat.  
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3.18. Visibilitzar i integrar els ODS en la vida 
universitària (docència, recerca, transferència, 
comunitat)  

Es participa activament en el grup de treball del CIC 
sobre l’Agenda 2030 i se’n coordina el subgrup 
responsable del seguiment del Pla d’Acció. Com ja 
s’ha dit, també s’ha treballat per fer una pàgina web 
monogràfica sobre l’Agenda 2030.  

3.19. Ajudar a convertir la UdG en un espai inclusiu, 
impulsant la participació dels col·lectius que sovint no 
solen arribar-hi  

A banda de l’assignatura d’Educació Social específica i 
del Diploma d’Especialització en Competències 
Bàsiques i Inserció Sociolaboral, ja esmentats, cal 
destacar el programa de seguiment tutoritzat 
d’estudiantat amb TEA (trastorns de l’espectre 
autista) a càrrec de l’Associació Síndrome d’Asperger 
Girona (SAGI), que s’ha fet de manera virtual. També 
s’ha fet de manera virtual el grup d’ajuda mútua 
(GAM) amb l’associació La Foixarda per a estudiantat 

amb trastorn mental. S’ha fet seguiment de diversos 
casos individuals juntament amb el suport de 
l’associació Valentes i Acompanyades. Com a 
conseqüència dels efectes de la fatiga pandèmica, 
s’han moltes noves situacions de vulnerabilitat 
psicològica. L’Estació Jove de l’Ajuntament de Girona 
ha programat unes hores setmanals de consulta per 
millorar l’estat de la salut mental i la salut sexual de 
l’estudiantat.  

S’han contractat dues auditories per tenir informes 
exhaustius dels edificis i espais, amb l’objectiu de 
convertir tots els espais en completament inclusius.  

3.20. Portar a terme accions de responsabilitat en 
l’àmbit del canvi climàtic  

La Universitat de Girona ha aprovat el nou Pla 
d’Ambientalització en la sessió de 30 de setembre del 
CdG. L’objectiu central és orientar decididament les 
polítiques relatives als espais i a les activitats de la 
UdG perquè siguin conseqüents amb l’emergència de 
reduir les emissions de carboni un 50 % el 2030. És la 
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nova eina de la UdG per guiar les accions de futur en 
matèria ambiental i climàtica i està alineat amb els 
ODS. El document també vol ser útil a l’hora de 
generar consciència i coneixement sobre la 
problemàtica ambiental. Es desplega en tres àmbits: 
emergència climàtica, vida al campus, i formació i 
sensibilització. Aquests àmbits donen lloc a vuit línies 
d’actuació, que són la base del desplegament 
d’accions. Les línies aborden aspectes com la 
mobilitat, l’energia, l’inventari d’emissions, el 
pressupost de carboni, el consum i la gestió de 
residus, la gestió d’espais, la formació per a la 
sostenibilitat i la comunicació ambiental.  

En l’actualitat, la mobilitat suposa prop del 90 % de 
les emissions totals derivades de l’activitat de la UdG. 
Per tant, reduir els desplaçaments quotidians 
realitzats amb vehicle privat i de manera 
individualitzada per accedir als campus representa un 
dels majors reptes del Pla. El text també preveu la 
producció d’energia a partir de fonts renovables, a 
més de disminuir el consum actual. Entre d’altres, 

també destaca l’aposta dràstica per la reducció i gestió 
dels residus.  

3.21. Elaborar un Segon Pla d’Igualtat de Gènere, com 
a eina desenvolupadora de les línies estratègiques i les 
accions encaminades a promoure la igualtat 
d’oportunitats entre dones i home en els diversos 
àmbits de competència de la UdG  

El Segon Pla d’Igualtat de la Universitat de Girona 
(2021-2025) (eBOU-2239) es va aprovar a la sessió 
d’abril del CdG. Aplega cinquanta accions 
estructurades en 6 grans eixos estratègics: promoure 
la cultura per l’equitat a tota la institució; docència 
amb perspectiva de gènere; recerca amb perspectiva 
de gènere; igualtat d’oportunitats en l’acció, la 
promoció i les condicions laborals; compromís contra 
la discriminació i les violències; i compromís social i 
transferència de coneixements sensibles al gènere.  
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4.1. Promoure l’increment de la participació de 
l’estudiantat en els òrgans de govern i la representació 
en tots els estaments de la UdG  

L'equip de Govern ha mantingut reunions de caràcter 
periòdic amb el Consell d’Estudiants (CdE), per tal de 
coordinar les accions de govern relacionades amb 
l'estudiantat. També s'ha reunit alhora amb el CdE i el 
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) 
amb relació a les demandes del document Compromís 
contra la Crisi Educativa.  

La participació s’ha promogut, també, afavorint que 
les eleccions -per exemple les claustrals- s’hagin fet 
mitjançant la plataforma de vot electrònic; igualment 
a curt termini es posarà a disposició de l’estudiantat 
l’aplicació de gestió d’òrgans col·legiats. Una 
representació de l’estudiantat de la UdG ha format 
part del grup de treball que elabora el codi ètic de la 
UdG. Finalment, amb l’aprovació de la normativa de 
doble titulació s’ha reconegut la figura del delegat de 
curs.  

4.2. Vetllar per la creació d'una nova residència 
d’estudiants de campus per fer front a la manca de 
places i als increments de cost del lloguer de pisos a la 
ciutat de Girona, fets que dificulten que alguns 
membres de l’estudiantat puguin venir a estudiar a la 
UdG  

S’han mantingut reunions amb tres equips 
d’arquitectura per valorar diferents propostes 
d’urbanització del sector 16 de Montilivi per poder 
tramitar el pla d’urbanització amb l’Ajuntament i, en 
un futur, licitar la construcció i explotació d’una nova 
residència universitària. La UdG ha col·laborat amb 
l’Ajuntament de Salt en la difusió de la seva iniciativa 
de lloguers socials.  

4.3. Construir la Casa de l’Estudiant al Campus de 
Montilivi com a nucli aglutinador de les 
organitzacions estudiantils, Consell d’Estudiants i 
associacions d’estudiants, amb despatxos, sales de 
reunions i magatzems adients  
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En el projecte d’urbanització del sector 16 de Montilivi 
també es preveu la Casa de l’Estudiant. Mentrestant, 
s’ha fet un condicionament del mòdul M20 per 
facilitar més espai al CdE, així com dels mòduls 
d’associacions.  

4.4. Valorar la creació d’una cooperativa que permeti 
a l’estudiantat poder desenvolupar activitat 
econòmica, com una botiga de marxandatge de la 
marca UdG, serveis de reprografia o de material 
d’oficina i cafeteries pròpies, que han de poder 
propiciar que l’estudiantat disposi de recursos 
addicionals per fer polítiques socials a semblança de 
les universitats més modernes  

S’ha posat en funcionament la botiga virtual de 
marxandatge de la UdG però després de valorar-ho 
conjuntament el CdE no en pot assumir la gestió.  

4.5. Generalitzar un programa de mentories de 
manera que l’estudiantat dels darrers cursos 
col·laborin en l’acollida de l’estudiantat de nou ingrés 
i dels de mobilitat internacional, retornant a la 

comunitat el que la comunitat els ha donat i 
contribuint a la millora del rendiment acadèmic, 
consolidant els seus coneixements i promovent els 
estudis i la Universitat  

S’ha implementat el programa Mentor-Mentee de 
l’Alumni UdG, que posa en contacte exestudiantat de 
la UdG amb d’altres que fa poc que han acabat els 
seus estudis. Aquest any s’han fet 13 parelles de 
mentors i mentores amb mentorats i mentorades. Per 
al proper curs es vol ampliar aquest programa entre 
alumni i estudiantat d’últim curs.  

4.6. Promoure una normativa de pràctiques 
extracurriculars que eviti el treball precari i estableixi 
un nombre màxim d’hores per adequar les pràctiques 
a la correcta progressió dels estudis, i reconegui 
l’activitat dels tutors acadèmics en la seva tasca de 
seguiment i avaluació de l’estudiantat  

De la mateixa manera que el 2020, no hi ha hagut cap 
canvi legislatiu que hagi implicat una modificació de 
la nostra normativa de pràctiques.  
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4.7. Finançar trobades d’estudiantat a nivell nacional i 
internacional  

Del 5 al 10 de juliol, vuit doctorands i doctorandes de 
la UdG han participat en les Jornades Doctorials 
Transfrontereres. Aquest any s’han fet en modalitat 
virtual i hi han participat 12 universitats europees (55 
persones), entre elles les vuit que participaven en el 
projecte UNIVERS. El mes de juliol, també, 
representants del CdE han participat a l’Assemblea 
General de la CREUP (Coordinadora de 
Representants d’Estudiantat d’Universitats 
Públiques), a Salamanca.  

4.8. Establir la figura del delegat de curs de dobles 
titulacions  

La normativa de doble titulació aprovada a la sessió 
de setembre del CdG incorpora la figura del delegat de 
doble titulació; el centre haurà de valorar si aquestes 
figures tenen reconeixement acadèmic, com els 
delegats, o no.  

4.9. Elaborar un manual de bones pràctiques per als 
centres adscrits perquè l’estudiantat pugui tenir els 
mateixos drets i deures de representació i participació 
estudiantil en òrgans de govern que tenen en els 
centres propis  

Donada les particularitats dels centres adscrits amb 
relació al seu funcionament com a centre privat, s’ha 
considerat que no esqueia de fer cap document de 
recomanacions ni de bones pràctiques.  

4.10. Dissenyar una política activa de beques establint 
amb les entitats financeres una política d’ajuts per 
facilitar l’accés a la universitat, que inclourà beques i 
crèdits tous  

El 2021 s’han mantingut els programes de Beques de 
Transferència, Innovació i Emprenedoria (BTIE), 
Santander Progreso, Santander Conecta, English-Up i 
Santander Equality. Per altra banda, s’ha completat el 
programa d’Ajuts Beques Salari de la UdG, amb la 
seva 4a edició, amb 30 ajuts per a estudiantat de grau 
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de la UdG. Les càtedres, a més, han ofert 12 beques 
per cursar estudis de màster.  

4.11. Desenvolupar un programa de beques de 
col·laboració al llarg del curs, o intensives a l’estiu, 
perquè l’estudiantat pugui ampliar els seus 
coneixements ajudant el professorat i grups de 
recerca de la Universitat i no s’hagi de dedicar a 
activitats sovint no relacionades amb el seu estudi  

A causa de la situació social que ha provocat la 
pandèmia de covid-19 aquesta acció tampoc no s’ha 
pogut portar a terme durant l’any 2021.  

4.12. Possibilitar les estades docents i laborals a 
l’estranger mentre s’està estudiant un grau per tal de 
facilitar la inserció laboral  

La Universitat de Girona està adherida al programa 
Erasmus+ Traineeships, a través del qual l’estudiantat 
pot optar a pràctiques i estades internacionals mentre 
desenvolupa els seus estudis de grau. Aquest any s’ha 
treballat amb el circuït de pràctiques internacionals 
per establir un mecanisme de captació d’empreses 

estrangeres per fer-hi pràctiques i facilitar així la 
inserció laboral també a l’estranger. També es poden 
portar a terme estades de voluntariat internacional, 
que s'han reactivat amb la recuperació progressiva de 
la mobilitat.  

4.13. Dissenyar un programa d’acollida per al nou 
estudiantat, que l’introdueixi a tots els àmbits de la 
Universitat  

A banda del Pla d’Acollida i Acompanyament de la 
Universitat de Girona (eBOU-2231), els vicerectorats 
d’Estudiantat i Inserció Laboral i de Qualitat i 
Transparència han treballat un portal d’acollida al 
web mateix de la UdG a partir dels recursos i 
materials existents, que està a punt de ser publicat.  

4.14. Donar valor a la borsa de serveis a l’estudiantat 
com són l’allotjament i la mobilitat, que actualment 
pateixen mancances  

S’ha treballat amb l’Ajuntament de Salt per fer difusió 
dels pisos de lloguer social d’aquell municipi. S’ha 
seguit adaptant la targeta de bus (TMG) a la situació 
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de la pandèmia, en col·laboració amb l’Ajuntament de 
Girona. La UdG participa en les sessions de la Taula 
de Mobilitat de Girona.  

4.15. Incrementar la mobilitat de l’estudiantat, 
especialment en aquells centres amb una ràtio de 
mobilitat més reduïda  

El Consell de Govern de la Universitat de Girona va 
aprovar el 2020 l’Estratègia d'Internacionalització 
UdGlobal (eBOU-1856) que preveia, essencialment, 
l'increment de la mobilitat i la introducció de criteris 
globals en tots els àmbits de la universitat 
-cooperació, pràctiques, currículum, educació a 
distància... Una de les línies del Pla és l'increment de 
la mobilitat tant in com out, de manera que representi 
un 3 % de l'estudiantat de cada centre i un 5 % del 
global de la Universitat el 2025. La pandèmia ha 
generat una forta reducció de l'activitat, que s'ha 
recuperat parcialment a partir d'aquest curs.  

Durant aquest curs, en col·laboració amb els centres 
docents s'ha portat a terme la reactivació del 
Programa RECI (Reconeixement d'Estudiant amb 
Competència Internacional), que permet la 
incorporació de les competències internacionals en el 
Suplement de Títol Europeu. També s'han 
incrementat les iniciatives d'internacionalització a 
casa (IaH), que tenen un impacte posterior en la 
mobilitat física. En aquests moments s'està 
desplegant el nou programa Erasmus que contempla, 
entre altres novetats, el pla de l'Erasmus sense papers. 
L'activació del nou Pla d'Acollida i Acompanyament 
afavoreix una millor recepció de l'estudiantat 
incoming i, per tant, un millor servei que ajudarà a 
consolidar l'aposta internacional.  

141





5.1. Defensar l’autonomia universitària, reclamar 
l’aixecament de les restriccions de capítol 1, i establir 
la plantilla teòrica de PDI, tal com ha reclamat la 
Sindicatura de Comptes  

Malgrat el manteniment de les restriccions 
pressupostàries de capítol 1, s’ha continuat fent una 
política d’execució del 100 % de la plantilla. Enguany 
es mantenen les polítiques d’estabilització i captació 
de talent d’anys anteriors. En aquests darrers quatre 
anys s’ha fet una política d’estabilització d’agregats 
interins que ha de permetre intensificar la 
incorporació de lectors Serra-Húnter en els propers 
dos anys. A banda, es manté el programa per 
cofinançar contractes competitius que imparteixin 
docència i s’ha iniciat la primera promoció a 
catedràtic per mèrits. També s’ha seguit denunciant la 
situació de risc en què es troba el Sistema Universitari 
Català, pel que fa a les restriccions de capítol 1.  

5.2. Definir un pla d’activitats, amb cost al pla docent, 
que permeti equilibrar l’activitat de docència, recerca i 
gestió, amb avaluació i rendiment de comptes  

La UdG va començar a definir a partir de 2019 el Pla 
de Dedicació Acadèmica del Professorat de la UdG, 
l’aprovació definitiva del qual s’ha vist retardada per 
l’afectació de la pandèmia de covid-19 en l’activitat 
acadèmica de la UdG. Aquest Pla serà una eina 
d’anàlisi de l’activitat individual de cada PDI, de les 
accions dutes a terme anualment per cada 
departament, i també del conjunt de la Universitat. 
Totes les activitats encomanades al PDI seran 
recollides i reconegudes en el Pla, tant les associades a 
la docència -impartir docència i accions d’innovació 
docent- com les de recerca i transferència -valorant 
tant l’obtenció de projectes i recursos com la 
producció científica generada, la transferència de 
coneixement i les activitats de difusió-, les activitats 
relacionades amb la gestió universitària i les de 
compromís social. La formació en tots aquests 
aspectes també hi serà reconeguda. La part de la 
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normativa relacionada amb la dedicació docent, 
Normativa reguladora de la dedicació docent del 
professorat (eBOU-1922), ja s’ha implementat el curs 
acadèmic 2020-2021.  

5.3. Desenvolupar el pla d’activitats del PDI, extensiu 
als professors temporals i visitants, de manera que 
quedi constància oficial de l’activitat realitzada   

Amb el futur Pla de Dedicació Acadèmica del 
Professorat de la UdG tot el professorat haurà de 
plantejar al seu departament el seu pla, amb una 
periodicitat anual, i haurà de ser compatible amb 
l’encàrrec que té de la institució mateixa; així, els 
departaments esdevindran la peça clau en el 
desenvolupament del Pla, ja cada pla individual haurà 
de ser aprovat pel consell de departament i valorat pel 
departament mateix. El professorat i els 
departaments podran, amb el Pla, programar i 
realitzar accions estratègiques i valorar l’impacte 
assolit anualment.  

5.4. Estudiar la dedicació docent del PDI en hores de 
feina, en comptes d'en crèdits, de manera que s’ajusti 
millor a la tipologia de la docència i a la mida del grup  

Un dels objectius del Pla de Dedicació Acadèmica del 
Professorat de la UdG és precisament modificar la 
mètrica, que tindrà en compte, en la dedicació docent, 
tant les hores lectives com les hores de preparació de 
les activitats docents, les d’atenció a l’estudiantat, la 
dedicació a les activitats d’avaluació i també el temps 
dedicat a la innovació docent. La mida del grup 
docent (el nombre d’estudiants) i la intensitat de les 
tasques d’avaluació o la complexitat del plantejament 
metodològic docent també es podran tenir en compte. 
El nou model permetrà una distribució i valoració 
més equitativa de l’encàrrec docent del PDI. 

5.5. Fixar els criteris i els sistemes d’alerta per 
assegurar una taxa de reposició mínima de 
professorat per garantir el relleu generacional i el 
trànsit de coneixement entre generacions i tendir que 
els departaments tinguin piràmides d’edat 
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equilibrades, juntament amb el desenvolupament de 
plantilles dels departaments infradotats  

L’aplicació de la regulació de la plantilla teòrica 
(aprovada en la sessió de Claustre de 2016), 
juntament amb l’aplicació de les Directrius de 
planificació de la contractació de professorat i de les 
instruccions sobre la seva execució (eBOU-1878), 
permeten la priorització d’accions d’incorporació on 
són més necessàries i la flexibilització per part dels 
departaments de les tipologies a incorporar. S’ha 
establert un sistema per a la monitorització continua 
de la plantilla actual i la programació plurianual 
d’accions d’incorporació, d’estabilització i de 
promoció de PDI. Aquesta informació permet 
assegurar la viabilitat de les propostes combinades 
d’incorporació i estabilització.  

5.6. Equilibrar el nombre de noves places amb la 
promoció del professorat funcionari i contractat i 
assegurar la convivència de places d’agregat Serra-

Húnter amb places d’agregat, equilibrant promoció i 
captació de talent  

La capacitat de la Universitat de Girona d’obrir noves 
places de professorat contractat està limitada per 
l’autorització de despesa de capítol 1 per part de la 
Generalitat de Catalunya. A partir de 2020 la política 
de la Direcció General d‘Universitats ha modificat el 
seu criteri i torna a permetre la incorporació de noves 
places de professorat funcionari a les universitats 
públiques catalanes. La UdG podrà començar a 
plantejar transformacions de professorat agregat a 
professorat funcionari en el moment que hagi pogut 
estabilitzar totes les situacions d’agregat interí. Està 
previst que això sigui possible abans del 31 de 
desembre de 2022.  

Pel que fa a la promoció del professorat funcionari i 
laboral contractat, està completament equiparada a 
les promocions a catedràtic en les quals es donen 
idèntiques possibilitats de promoció tant al personal 
dels cossos docents com al laboral contractat. La nova 
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Normativa de catedràtics per mèrits (eBOU-2171) 
continua equiparant la promoció en les dues vies: la 
de cossos docents i la laboral. El 2021 s’han realitzat 
les incorporacions compromeses el 2020 en el Pla 
Serra-Húnter -11 places- i s’han definit les noves 
incorporacions del Pla per al 2022 -14 places. A més 
s’ha realitzat 1 incorporació d'agregat vinculat al 
Departament de Ciències Mèdiques i 17 
consolidacions de places d’agregat, fins ara en règim 
d’interinatge, en diferents departaments, juntament 
amb 1 incorporació amb el programa RyC el 2021 i 2 
incorporacions més del mateix programa que es 
preveu que es facin efectives el 2022.  

5.7. Implantar el pla d’acollida del PDI i assignar-lo a 
un mentor o mentora del departament  

L’Oficina Internacional (OI) està posant en marxa un 
punt d’informació centralitzat per a l’acolliment del 
PDI internacional. També, des del Vicerectorat de 
Personal s’ha treballat en un portal web que englobi 
tota la informació necessària per a l’acollida de nou 

personal docent i investigador. En el moment de 
tancar aquest informe s’està preparant la 
implementació d’aquest portal d’acollida.  

5.8. Iniciar polítiques de conciliació de la vida laboral 
amb la familiar acabant la docència de grau, com a 
norma general, a les 7 de la tarda  

La Junta del CIC de 9 d’octubre de 2020 va aprovar 
els compromisos inicials que les universitats prenen 
en el marc del pla de reforma horària (Pla Viure 
Millor) que impulsa la Generalitat de Catalunya. 
Aquests compromisos no inclouen encara 
modificacions rellevants ens els horaris de docència, 
però sí d’altres iniciatives de conciliació i d’adequació 
dels horaris als ritmes circadians, perseguint millorar 
la salut de les persones de la comunitat universitària. 
En resposta a la situació excepcional provocada per la 
pandèmia de covid-19, a la UdG s’ha fet una adaptació 
ràpida i satisfactòria al treball no presencial, s’ha 
vetllat per la vigilància de les situacions de 
vulnerabilitat amb la malaltia, i s’ha permès al màxim 
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possible la conciliació amb la situació familiar de cada 
persona en particular. Els mecanismes d’adaptació al 
teletreball i de conciliació han estat implementats, en 
el cas del PDI, a través dels departaments, que han 
adaptat cada situació individual d’acord amb la 
necessitat de complir amb l’encàrrec acadèmic 
col·lectiu al departament.  

5.9. Definir la política OTM (procediment obert, 
transparent i basat en mèrits) i la millora dels 
procediments generals OTM en la contractació 
d’investigadors  

Es preveu que la política OTM de la UdG es pugui 
aprovar en una de les dues darreres sessions de CdG 
de l’any en curs.  

5.10. Redefinir el marc de desenvolupament dels 
investigadors quant a trajectòries, competències i 
habilitats professionals per tal de poder adaptar la 
UdG a allò que determinen la Carta Europea per als 
Investigadors i el Codi de Conducta per a la 
Contracció d’Investigadors; el marc ha d’estar inspirat 

en el VITAE Research Development Framework i 
inclourà la definició d’un mapa de competències  

5.11. Elaborar un pla de formació per al 
desenvolupament continuat dels investigadors, 
incloses les eines adient per augmentar l’ocupabilitat i 
l’emprenedoria  

A causa de la situació social que ha provocat la 
pandèmia de covid-19 a nivell mundial, aquestes dues 
accions no s’han pogut portar a terme durant l’any 
2021.  
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6.1. Defensar l’autonomia universitària i reclamar 
l’aixecament de les restriccions de capítol 1  

Durant el 2021 les restriccions pressupostàries de 
capítol 1 s’han mantingut, i tot i amb això es continua 
amb l’estabilització de contractes de PAS interí, cosa 
que ha comportat que durant 2021 s’hagin convocat 
nombrosos concursos i s’hagi fet una activitat molt 
important de formació del PAS. A banda, hem seguit 
denunciant la situació de risc en què es troba el 
Sistema Universitari Català, pel que fa a les 
restriccions del capítol 1. 

6.2. Donar importància a les persones i a la seva 
trajectòria, activant pàgines personals en el directori 
de la UdG, a semblança del PDI  

A causa de la situació social que ha provocat la 
pandèmia de covid-19 a nivell mundial, aquesta acció 
no s’ha pogut portar a terme durant l’any 2021.  

6.3. Dotar de més responsabilitat i autonomia les 
unitats per aconseguir un major grau d’eficiència, 
amb confiança i retiment de comptes  

Es continuen promovent actuacions de 
descentralització per tal que les unitats puguin ser 
cada cop més eficients i efectives. Cal remarcar el 
treball realitzat per les unitats per a la millora de la 
gestió dels processos transversals del Sistema de 
Gestió de la Qualitat de la UdG. També s'ha seguit 
dotant de pressupost per a reparacions 
descentralitzades des de les àrees d'estudi en tant que 
responsables d'edificis i s'ha dotat d'autonomia les 
unitats per a l'organització del treball a distància de 
seu personal per tal de garantir una correcta prestació 
de serveis als usuaris alhora que la protecció de la 
salut dels treballadors.  

6.4. Donar més atribucions i capacitat de decisió als 
caps de servei, i al PAS en general, fent-lo més 
participatiu i corresponsable de la gestió universitària  
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S'han realitzat periòdicament sessions formatives i 
participatives de diferents temàtiques relacionades 
amb aspectes que incideixen en les funcions diàries de 
les unitats, per enfortir i facilitar l'acció directiva. Així 
mateix, s'han continuat realitzant reunions amb els 
representants dels treballadors fent-los partícips dels 
diferents projectes que es duen a terme, en una part 
molt significativa dels quals són veritables agents 
d'accions. En el projecte de redacció del model de 
carrera professional, per exemple, s'han creat diversos 
grups de treball amb participació transversal del PAS. 
S'han mantingut les reunions periòdiques amb els 
caps d'unitat per compartir visió i criteri i coordinar 
línies d'actuació homogènies i trobar, quan és 
necessari, solucions compartides.  

6.5. Establir una carrera horitzontal del PAS en el lloc 
de treball mateix  

En aquests moments es disposa de la part troncal del 
model de carrera professional del PAS de la UdG. S'ha 
treballat al llarg de tot el curs amb els representants 

dels treballadors per tal d'anar consensuant el model. 
Els treballs han permès concretar la definició dels 
objectius i de les bases del model, l'anàlisi del marc 
legal i normatiu que empara l'aplicació de la carrera, 
la definició dels perfils professionals i la vinculació de 
cada lloc de treball a un o altre perfil, la definició del 
diccionari de competències, que engloba les 
competències transversals per al conjunt de 
l'organització i les específiques de cada perfil, la 
definició de cada competència i de les rúbriques que 
han de facilitar-ne l'avaluació; s'ha fet la proposta 
d'activitats professionals, que encara s'haurà de 
desenvolupar, s'han definit els fonaments del model 
d'avaluació, i s'han fet simulacions econòmiques per 
determinar l'abast econòmic del projecte. S'ha debatut 
el model amb l’equip de direcció, amb els i les caps de 
les unitats i amb els representants dels treballadors i 
treballadores integrats en els grups de treball. En 
algunes de les fases han participat persones de 
diferents unitats i de tots els estaments de 
l'organització, i properament cal estendre el debat a la 
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comunitat universitària més directament implicada en 
el projecte: representants dels treballadors i 
treballadores, els diferents col·lectius del PAS, 
deganats i direccions de centre docent, etc. Finalment 
també caldrà comptar amb el vistiplau de la 
Generalitat.  

6.6. Reformar l'RLT incorporant un catàleg de llocs de 
treball on es defineixen les funcions de cada plaça, 
adequada als nous temps i consensuada amb els 
representants dels treballadors  

Ha continuat el procés de consolidació de la plantilla 
iniciada amb l'oferta pública d'ocupació 
d'estabilització de places de 2018. S'han convocat 
concursos interns i concursos oposició de places de 
PAS funcionari i de PAS laboral. S'ha fet l'anàlisi 
d'algun servei i de la seva organització amb la finalitat 
d’actualitzar progressivament l'organització i la 
definició de llocs de treball dins dels límits legals i 
econòmics.  

6.7. Crear una bossa de PAS fix, formada i flexible, 
que pugui servir de reforç puntual als serveis en 
puntes recurrents de feina i necessitats 
sobrevingudes, en lloc de recórrer a contractes d’obra 
i servei temporals ocupats per personal no format  

S'ha continuat treballant en les línies d'actuació 
empreses en els cursos anteriors. De manera 
addicional, s'ha definit el document de criteris per a 
l'atorgament de reforços en base a una política 
equitativa i sostenible, orientada a donar resposta a 
les necessitats puntuals de suport tècnic i 
administratiu a les unitats que, per raons sovint 
difícils de preveure, incrementen les càrregues de 
feina. Caldrà desplegar el Reial decret-llei 14/21, de 6 
de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l’ocupació pública.  

6.8. Modificar el reglament d’accés a places de 
manera que s’acceptin com a vàlides les proves 
superades en les mateixes convocatòries equivalents 
en anys anteriors i si reuneixen les condicions legals  
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Està previst que el darrer trimestre de 2021 s’iniciï la 
modificació del Reglament d’accés del personal 
d’administració i serveis funcionari.  

6.9. Implantar un pla d’acollida del PAS  

6.10. Incrementar la mobilitat internacional del PAS, 
per entrar en contacte amb bones pràctiques que es 
desenvolupin en altres universitats  

A causa de la situació social que ha provocat la 
pandèmia de covid-19 a nivell mundial, aquestes dues 
accions no s’han pogut portar a terme durant l’any 
2021.  

6.11. Mantenir reunions amb els representants dels 
treballadors (PAS funcionari i PAS laboral)  

Es porten a terme les reunions periòdiques amb els 
representants de la Junta de PAS-F i el Comitè 
d'empresa PAS-L, així com les programades en base a 
diferents comissions: seguiment, oposicions, borsa de 
treball, relació de llocs de treball (RLT), calendari 

laboral, comissió de formació, desplegament del 
teletreball i de la carrera professional, entre d’altres.  

6.12. Reforçar els serveis o unitats impactats per 
l’entrada en vigor i les exigències de les lleis de 
contractació pública i protecció de dades 

 S’ha donat continuïtat als suports per donar 
compliment a les unitats impactades per l'entrada en 
vigor i les exigències de les lleis de contractació 
pública i protecció de dades. S'han contractat tècnics 
que han facilitat la redacció dels documents per a 
concursos d'homologació i s'aprofita el potencial del 
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 
(CSUC) per facilitar compres amb proveïdors 
homologats. Això no obstant, cal continuar treballant 
per desencallar i facilitar els diferents concursos, la 
dificultat dels quals s'ha vist molt considerablement 
agreujada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públics, i també accidentalment, 
per la covid-19.  
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6.13. Dissenyar un pla plurianual de formació per al 
PAS  

Acció realitzada i aprovada per la Comissió de 
Formació, sobretot referida a la formació en el 
teletreball, l'administració electrònica i la nova 
legislació. L'objectiu continua essent la integració 
progressiva del Pla de Formació del PDI amb el del 
PAS, integrant prèviament els objectius i 
requeriments legals d'ambdues comissions i acoblant 
les plataformes informàtiques.  

6.14. Programar formació específica, per al personal 
implicat en la contractació i selecció d’investigadors, 
segons els principis OTM (oberts, transparents i 
basats en mèrits)  

Aquesta és una actuació pendent de realitzar, 
probablement en coordinació amb altres universitats 
que tenen el mateix objectiu.  
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7.1. Refer els ponts amb els patrons del Parc Científic i 
Tecnològic, recuperar l’aliança i els compromisos 
institucionals, i tenir prevista una opció de compra 
que garanteixi que la UdG sigui la beneficiària del 
Parc. Estudiar l’ampliació del Parc amb cessions 
pactades amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Quart, que garanteixi el possible creixement per fer 
front a les demandes del sector  

Entre final de l’any 2020 i els primers mesos de 2021 
s’han perfeccionat les compres, per part d’ICRA i 
Banco Santander, del 65 % de l’edifici H2O i 
Giroemprèn respectivament. S’està negociant amb 
ICRA el lloguer de la part de l’edifici que és propietat 
de la UdG. S’ha arribat a un acord amb el Banco 
Santander i amb l’administració concursal per tal que 
la UdG gestioni l’activitat de l’edifici Giroemprèn, de 
manera que els usuaris no haurien d’haver notat el 
canvi de propietat. Seguim a l’espera de la resolució 
judicial pel que fa a la devolució a la UdG de la resta 
d’unitats productives -edificis CENTA i Monturiol, i la 
fracció del Casademont que no és ja de la UdG. S’està 

preparant una nova fundació destinada exclusivament 
a la gestió de l’activitat del PCiT, quan la major part 
dels edificis ja siguin definitivament propietat de la 
UdG. La nova entitat assumirà el personal actual del 
Parc. En paral·lel, hi ha converses amb la Direcció 
General d’Universitats amb l’objectiu que incorporin 
els nous espais que assumirà la UdG dins les fórmules 
de finançament. Sigui com sigui, el PCiT continua 
amb una altíssima ocupació dels espais i amb una 
activitat molt rellevant. Destaca, com a novetat de 
2021, la presència del Centre Blockchain de Catalunya 
(CBCat).  

7.2. Potenciar les càtedres i els actes institucionals en 
el territori per recuperar la influència de la UdG, 
especialment en els municipis on s’ha perdut 
presència en els darrers anys  

S’han creat dues noves càtedres: la Càtedra dels 
Estudis del Suro (eBOU-2228) i la Càtedra de 
Didàctica de les Matemàtiques M. Antònia Canals 
(sessió de juliol del CdG). El CdG ha aprovat també la 
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comissió que farà l’avaluació triennal de càtedres, a 
més dels informes anuals d’activitats que es presenten 
periòdicament.  

7.3. Impulsar la Fundació Girona, Universitat i Futur 
amb la contractació de promotors que dinamitzin la 
presència de la UdG al territori i ajudin els agents 
innovadors (empreses, associacions, etc.) a detectar 
demandes ocultes, necessitats i oportunitats i les 
canalitzin cap a la Universitat; alhora, que ajudin els 
investigadors a transferir, preparant plans 
d’explotació i de disseminació de la recerca cap al 
territori  

La FGRC ha pogut finalment registrar els seus 
estatuts al Protectorat de Fundacions. A continuació, 
se n’ha nomenat director el Vicerector de Projectes 
Estratègics, en substitució del Vicerector de Personal. 
S’ha aprovat un document d’organització interna, 
aclarint aquelles qüestions de governança, estructura i 
missió que són massa genèriques en els estatuts. S’ha 
treballat per garantir les aportacions de la UdG i de la 

Diputació els primers 3 anys, a través d’una subvenció 
plurianual ja aprovada. Amb aquestes aportacions 
s’iniciarà el projecte més important de la Fundació: el 
de seguir dinamitzant els ecosistemes innovadors 
(campus sectorials de la UdG) i treballar per 
continuar aconseguint projectes pel territori amb 
participació de la UdG.  

En paral·lel, la Fundació continua acollint la gestió del 
projecte Rossinyol, de mentoria social, vehiculant el 
suport de Diputació, Ajuntament i CS a algunes de les 
càtedres de la UdG, i també continua la gestió dels 
pisos d’Isaac el Cec, en els quals s’ha reprès una certa 
activitat després d’un any sense cap ocupant atesa la 
situació de la pandèmia.  

7.4. Coordinar els campus sectorials i el campus 
d’excel·lència amb iniciatives verticals de docència, 
recerca i transferència del coneixement, i alhora 
transversals d’organització i de presència en el 
territori i de relació amb el sector socioeconòmic 
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Els campus sectorial han mantingut la seva activitat 
en els diversos àmbits. S’han celebrat reunions 
diverses dels clústers de recerca i d’alguns consells 
assessors. S’han organitzat un bon nombre 
d’activitats, tipus seminaris, tallers o conferències, la 
majoria en format telemàtic però amb una assistència 
força important. Destaca el cicle Innovation for SDGs, 
amb el suport de la xarxa GUNI. Els campus també 
han presentat l’estratègia de la UdG pel que fa a la 
quarta missió en l’assemblea de la University Industry 
Innovation Network (UIIN). S’ha reestructurat el 
treball dels 6 tècnics per donar suport als nou campus 
-es manté el desè campus mitjançant conveni amb el 
Patronat de l’Escola Politècnica Superior (EPS)-, i 
s’han prorrogat els contractes fins a final de 2021, per 
permetre una transició més suau cap a la FGRC. S’ha 
adjudicat l’elaboració d’una plataforma d’innovació 
oberta per als ecosistemes innovadors de Girona a 
una empresa, que hi està treballant des del mes 
d’agost. Com a èxit rellevant cal esmentar els tres 

projectes PECT aconseguits per la demarcació de 
Girona.  

7.5. Establir acords amb els ens locals per 
desenvolupar activitats de promoció de la Universitat 
en biblioteques, centres cívics i altres espais socials 
del territori  

El projecte europeu SHEFCE de compromís 
comunitari, ja esmentat anteriorment, i totes les 
activitats associades han permès visibilitzar el paper 
essencial de la universitat com a actor en el 
desenvolupament del territori i de la societat. S’han 
recollit més de 50 evidències de compromís 
comunitari que s’estan duent a terme, s’han fer grups 
de discussió i s’ha elaborat un informe que s’ha 
presentat al consorci, previ a la visita de la resta 
d’universitats europees. El resultat és òptim, perquè 
l’informe que s’ha lliurat a la UdG exposa que és una 
universitat amb un alt grau de compromís. A dintre de 
la UdG mateixa també ha permès fer visibles moltes 
activitats que no havien estat mai aplegades sota un 
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mateix concepte. En el procés han participat membres 
de la comunitat universitària i agents externs, com els 
ajuntaments de Girona i Salt i la Diputació de Girona.  

7.6. Millorar la coordinació entre el Consell Social -la 
representació de la societat en el govern de la 
Universitat- i el Rectorat per impulsar interessos 
conjunts de la ciutadania  

Enguany s’ha consolidat el projecte de la FGRC i se 
segueix amb el procediment per a la contractació de la 
persona que n’haurà d’assumir la direcció tècnica, 
procediment que va ser suspès l’any passat per la 
covid-19. El projecte de matrícula a 1r curs 
universitari gratuïta per a persones amb matrícula 
d’honor en el cicle formatiu de grau superior (CFGS) i 
el de passarel·les amb secundària ha estat presentat a 
la consellera de Recerca i Universitats, amb molt bona 
acollida. A banda, s’ha iniciat un procés de reforma 
dels estatuts de l’ACUP (Associació Catalana 
d’Universitats Públiques) que ha de permetre 

augmentar la participació i representació dels consells 
socials en aquesta associació.  

7.7. Promocionar que les pràctiques externes 
curriculars puguin desenvolupar-se també mitjançant 
projectes de compromís social en el territori  

Les visites d’acció social al territori, que eren 
prospectives, han generat dos nous projectes en els 
quals es desenvolupen pràctiques. Probablement 
s’intensificarà l’acció social i comunitària a partir de 
les reflexions i evidències del projecte SHEFCE, que 
reclamen una finestra única d’accés a la universitat, 
per a contactar-hi i conèixer-ne prestacions i serveis 
per a cadascuna de les diferents necessitats. En 
l’argumentació de l’any passat es pensava en diverses 
opcions. A la d’avui, i amb l’avenç de la del FGRC, és 
possible que aquesta sigui l’estructura més idònia per 
vehicular aquesta relació.  

7.8. Reactivar l’espai transfronterer de la UdG amb un 
agermanament amb la Universitat de Perpinyà i amb 
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el sud de França, per accedir a fons transfronterers 
europeus  

Continuem participant en el consorci UNIVERS les 
universitats que es vam presentar a la convocatòria 
2019 d’universitats europees, entre les quals la UdG. 
En particular, participem en un projecte, finançat des 
del govern alemany i per tant coordinat pel partner 
d’aquest país -Universitat de Chemnitz- per anar 
enfortint les relacions, mitjançant activitats conjuntes 
que s’estan preparant, incentivant alguna mobilitat i, 
en definitiva, mantenint en contacte i repensant i 
millorant la proposta de cara a una futura 
convocatòria. Tot això no impedeix que s’estigui fent 
també un procés de reflexió al voltant de mantenir 
aquest consorci o buscar alguna altra oportunitat que 
pugui presentar més garanties d’èxit de finançament.  

7.9. Promoure que la Fundació UdG Innovació i 
Formació organitzi més cursos en el territori  

A causa de la situació social que ha provocat la 
pandèmia de covid-19 a nivell mundial, aquesta acció 
tampoc no s’ha pogut portar a terme durant l’any 
2021.  

7.10. Desenvolupar un directori ‘Qui és qui’ vinculat a 
les associacions UdGAlumni i Seguim Fent UdG de 
manera que es preservi la memòria històrica de la 
comunitat UdG  

La creació del Consell d’Amics i Amigues Seguim Fent 
UdG (CASFU) i la posterior aprovació del seu 
reglament per part del CdG (eBOU-2173) relaciona 
aquest Consell de manera funcional amb la UCS, que 
és un servei que pot gestionar el valor d’aquesta acció 
de govern, el valor de les persones que formen part 
del CASFU.  

7.11. Fomentar debats orientats a la ciutadania per 
aconseguir la seva implicació en el projecte 
universitari; ser part en els debats socials organitzats 
per institucions del territori  
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La Universitat de Girona ha participat en molts actes 
diversos, vinculats amb les càtedres, els patronats, les 
fundacions, els actes de compromís social o 
comunitari o relacionats amb nivells preuniversitaris, 
entre altres. Destaca l'acte coral amb participacions 
d’entitats externes per commemorar la figura de 
Josep Pallach en el 100 aniversari del seu naixement. 
La UdG també ha participat en l’acte de cloenda de la 
Butaca Casademont, amb la publicació dels llibres de 
les dues darreres edicions. S’han visibilitzat les 
evidències del compromís de la UdG amb el territori i 
amb la societat a través del projecte europeu 
SHEFCE. El projecte també ha permès fer una 
reflexió global sobre el paper de la universitat de 
Girona i les anomenades tercera i quarta missió. 
Estan molt més identificats els punts forts i els punts 
de millora en l’informe que s’ha elaborat.  

7.12. Desenvolupar un pla de comunicació per fer 
arribar els resultats de recerca a la societat  

En aquest període ha estat molt important el paper de 
la divulgació científica en els mitjans amb l'objectiu de 
proporcionar informació especialitzada. La 
Universitat de Girona ha fet un salt molt important en 
la seva presència als mitjans nacionals i també 
internacionals i ha contribuït a combatre la 
desinformació i el soroll, tan habituals en aquest 
període. Concretament, des de l’Àrea de Comunicació 
i Relacions Institucionals (ACRI) s’han portat a terme 
les accions següents: enviament sistemàtic setmanal 
als mitjans de comunicació dels actes i les activitats 
que es publiquen a la pàgina web principal de la UdG; 
gestió d’experts i expertes amb relació a notícies 
d’actualitat: s’han ofert proactivament experts per 
àmbits com ara les eleccions autonòmiques, la 
pandèmia, el vulcanisme i la gestió dels incendis; 
contribució amb pràcticament un centenar d’experts i 
expertes en mitjans de comunicació escrits i 
audiovisuals, increment considerable respecte de l’any 
anterior, sobretot en l’àmbit audiovisual; increment 
de l’oferta formativa a PDI en formació sobre 
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comunicació i divulgació de la recerca, i sobre com ha 
de ser la relació amb els mitjans de comunicació; 
publicació del manual de comunicació i bones 
pràctiques de comunicació interna a la Intranet; 
sessions a primers nivells de la UdG sobre 
comunicació interna i externa, organitzades per 
Gerència. 

7.13. Visibilitzar i ampliar l'oferta formativa a 
comarques (allunyades) de l'àrea d'influència de la 
UdG per tal de promocionar-hi la Universitat a través 
de formació i activitats  

Tot i que el nou context durant la pandèmia ha 
reorientat la promoció de forma preferent a la regió 
de Girona, com a conseqüència de la possible reducció 
de la mobilitat, s'han mantingut algunes accions de 
promoció de la Universitat de Girona en format 
virtual, en quatre àmbits fonamentals: (a) el que 
anomenem la segona corona -Alt Maresme, Vallès 
Oriental Nord i Osona-, (b) àrea de Barcelona i (c) 
Illes Balears. Les accions de promoció que s'han 

realitzat en aquests espais han estat fires virtuals i 
jornades d'orientació universitària, campanyes 
específiques en mitjans d'àmbit local i comarcal, i una 
acció de mail-marketing desenvolupada a partir de la 
interacció amb el fulletó electrònic.  

A banda, s'han impulsat les aliances i relacions amb 
les altres universitats de l’Euroregió, especialment la 
Universitat de les Illes Balears (UIB) i la Universitat 
de Perpinyà Via Domícia (UPVD), incloent estudis 
universitaris i dobles titulacions, mobilitat, projectes 
institucionals comuns i d’altres, per arribar a la 
creació d’un Eurocampus. A la Universitat de 
Perpinyà Via Domícia hi ha hagut un canvi de rector -i 
d’equip de direcció- cosa que ha representat una certa 
reformulació en les relacions i també en els objectius. 
Ja hi ha hagut reunions entre diversos vicerectors de 
les dues universitats i es prepara una reunió entre 
rectors. Finalment, a UdG participa d’un projecte, 
amb finançament de l’Euroregió Pirineu-Mediterrani, 
per desenvolupar eines digitals per a la millora de la 
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docència -com a resposta a la covid-19 i a l’impacte de 
la pandèmia sobre la docència presencial.  
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8.1. Promoure el govern obert amb un rol més actiu, 
participatiu i corresponsable de tota la comunitat, 
estudiantat, PDI i PAS, en el govern de la Universitat. 
Cal fomentar una nova manera de gestionar la UdG, 
que es basi, d’una banda, en més control de la 
comunitat sobre el govern a través de l’obertura de 
dades, la transparència i la rendició de comptes i, 
d’altra banda, en la necessària participació i 
col·laboració de la comunitat per orientar aquest nou 
estil de governança  

Es manté la política de foment de la participació de 
tota la comunitat universitària a través de plataformes 
de participació i comissions i grups de treball. 
Enguany, com a novetat, s’ha constituït el grup de 
treball que ha consensuat els actes de celebració del 
30è aniversari de la UdG. A banda, la Comissió 
tècnica de revisió del Pla d’Ambientalització de la 
UdG també ha fet la seva proposta de Pla que s’ha 
portat a aprovació a la sessió de setembre de CdG, 
com ja s’ha dit anteriorment. També es continua 
avançant en un pla sectorial de teletreball per a totes 

les universitats catalanes, que es preveu que pugui ser 
implantat el 2022. I també s’han realitzat enquestes 
sobre els ODS en el marc del Pla Estratègic UdG2030 
i de la Qualitat per copsar les necessitats i inquietuds 
de la comunitat. Els resultats de participació estan 
essent molt positius.  

8.2. Reforçar els centres docents, capgirant el model 
centralista dels darrers anys, dotant-los de més eines 
per poder fer política de centre, per poder reforçar les 
singularitats, com a mitjà de governança 
corresponsable  

S’ha desenvolupat el model de distribució de recursos 
docents i s’han incorporat les tècniques de qualitat a 
les àrees d’estudi.  

8.3. Establir un model d’assignació de recursos als 
centres docents que sigui transparent i reproduïble  

Després d’estar-hi treballant des de 2018, hores d’ara 
la UdG té aprovat un model d’assignació de recursos 
als centres docents transparent i reproduïble. Queda 
pendent el factor Q, que més endavant s’haurà de 
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definir, si es vol, en base a accions estratègiques i 
polítiques.  

8.4. Assolir la e-UdG amb aplicacions que permetin 
una simplificació dels processos administratius, una 
reducció del paper, la universalització de la signatura 
electrònica, el registre electrònic i la gestió integral 
d’expedients en format digital, donant compliment a 
la legislació vigent en matèria d’administració 
electrònica llei i, en definitiva, desburocratitzant la 
gestió  

S’ha impulsat l’ús de la signatura electrònica amb la 
millora de la plataforma porta-signatures i formant el 
personal en l’ús d’aquesta eina. També s’ha donat 
impuls al servei Via Oberta per garantir la 
interoperabilitat amb la resta d’administracions. 
S’han enllestit els treballs per posar en explotació el 
registre electrònic. S’han digitalitzat nous 
procediments i formularis. Es continua amb la 
implantació progressiva del gestor documental. I s’ha 

incrementat l’ús de diferents eines de treball 
col·lectiu, garantint així entorns de treball més segurs.  

8.5. Millorar en transparència, informatitzant 
l’elaboració de les memòries acadèmiques de totes les 
unitats (departaments, instituts, escoles, facultats, 
càtedres), especialment aquelles que per agregació 
poden servir per donar dades a la comunitat 
universitària de forma telemàtica  

No s’ha treballat en les memòries acadèmiques de les 
unitats però sí en l’automatització de dades relatives 
als plans de millora dels centres i de les enquestes de 
docència.  

8.6. Elaborar un registre telemàtic de les resolucions 
del rector, dels acords de govern dels òrgans 
col·legiats, dels convenis i convenis marc signats per 
la Universitat i de les normatives i ajuts propis, i 
posar-lo a disposició de tota la comunitat  
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La Universitat de Girona treballa en una nova eina per 
a la tramitació del convenis. Es publiquen amb 
regularitat els acords i les resolucions rellevants 
d’interès general al BOUdG i al tauler electrònic de la 
seu electrònica de la UdG. 

8.7. Promoure que les comissions siguin itinerants 
pels campus de manera que es faciliti que els seus 
membres coneguin millor la Universitat  

Encara no s’ha tornat a la normalitat pel que fa a la 
itinerància de les comissions a causa de la pandèmia 
covid-19. Moltes comissions es continuen fent de 
forma telemàtica. 

8.8. Unificar totes les normatives acadèmiques en un 
únic document que faciliti l’accés a la informació, 
elimini les interpretacions errònies i clarifiqui quines 
normatives i reglaments són d’aplicació  

S’ha treballat en noves normatives i en diferents 
modificacions d’altres existents. En algun cas s’ha 
aprovat el text refós que aglutina totes les 
modificacions d’una norma, en previsió de poder 

codificar els diferents textos refosos que es vagin 
aprovant.  

8.9. Introduir la comptabilitat de costos de manera 
que es puguin analitzar i optimitzar les despeses de 
les unitats, ingressant en el club de les més de 30 
universitats de l’Estat que ja la tenen desplegada  

Ha continuat l'anàlisi de les dades de les universitats 
catalanes en la línia d'homogeneïtzar els criteris de 
càlcul per tal que siguin validats per la Intervenció 
General de l'Estat. Les universitats públiques 
catalanes continuen treballant per consolidar un 
model CASUC i que sigui homologable al model 
CANOA. Anualment les universitats faciliten dades a 
la Direcció General d'Universitats per tal que les 
pugui comparar i extreure’n resultats. Enguany la 
UdG i la resta d'universitats catalanes han respost el 
requeriment del Tribunal de Cuentas sobre la 
implantació de la comptabilitat analítica, amb una 
resposta positiva amb relació als requeriments 
formulats.  
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8.10. Alinear-nos amb la reforma horària que impulsa 
la Generalitat per al 2020  

En continuïtat amb el document Pla Viure Millor de la 
Generalitat de Catalunya, la UdG segueix apostant per 
la flexibilitat horària dels seus treballadors i 
treballadores i per les facilitats en les eines de treball 
que redueixin desplaçaments i mantinguin un bon 
servei. També, en el marc del document sobre bones 
pràctiques en comunicació interna, es proposen 
sistemes d’optimització de les eines per aprofitar el 
temps i es fa referència al dret al descans digital en el 
període recomanat de resposta màxima dels correus 
electrònics. També s’ha treballat des de Gerència i 
amb els caps d’unitat un document sobre accions per 
a la millora de la regulació horària a la UdG durant el 
temps compartit, on es plantegen limitacions en el 
nombre de reunions diàries i la seva durada, el temps 
que cal respectar entre una i l’altra, l’hora final del 
mati i de la tarda de la darrera reunió i la promoció de 
la programació de la rebuda de correus en franges 
horàries laborables.  

8.11. Promoure instants lúdics de relació, com ara un 
cafè amb el rector, l’esmorzar de Nadal, la diada de la 
UdG o les fires de Sant Narcís, per fomentar la 
interrelació de la comunitat de la UdG 

Les restriccions sanitàries com a conseqüència de la 
covid-19 no han permès el desenvolupament de les 
activitats lúdiques i de les formes de relació, que 
s'incrementaran a mesura que es relaxin els criteris de 
prevenció i seguretat.  

8.12. Elaborar o actualitzar les diferents cartes de 
serveis de la UdG i agrupar-les en una pàgina web de 
manera que faciliti trobar qui fa què i on  

Es disposa de la carta de serveis de la Biblioteca, que 
pot servir de mirall als altres serveis; tot i això, el 
desplegament de la política de qualitat vol donar més 
relleu a cartes per a col·lectius que no pas de serveis: 
no cal que sàpigues quin servei ofereix què, si no com 
a membre d’un col·lectiu quins serveis se t’ofereixen.  
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8.13. Elaborar un pla d’acollida per a nous càrrecs 

S’està treballant en adaptar el Pla d'Acollida existent 
per ampliar-ho també a la funció de govern dels nous 
càrrecs (aspectes econòmics, legislatius i organitzatius 
bàsics).  

8.14. Desplegar el Pla estratègic UdG2030: la suma 
d’intel·ligències, amb la participació del grup de 
treball impulsor i de tota la comunitat, en un seguit 
d’actuacions que responguin als objectius de les set 
línies estratègiques previstes: 1) Aportar innovació 
sociocultural i socioeconòmica al territori; 2) Oferir 
un aprenentatge integral i de valor per a l’estudiantat; 
3) Aprendre en la suma d’intel·ligències; 4) Fer 
recerca des de la suma d’intel·ligències; 5) La suma 
d’intel·ligències per a l’impacte social; 6) Talent per a 
la suma d’intel·ligències; 7) Donar a conèixer la 
Universitat de la Suma d’Intel·ligències  

Tot i que amb les dificultats derivades de la pandèmia 
i el seu impacte en la universitat, s’ha continuat el 
desplegament d’algunes actuacions previstes o 

d’altres totalment alineades amb la visió i 
plantejament del Pla Estratègic UdG2030: la suma 
d’intel·ligències.  

S’ha creat (eBOU-2089) i es va consolidant 
l’Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de 
Catalunya (OEIAC), en forma de Càtedra de la UdG, 
amb el suport de la Direcció General d’Innovació i 
Economia Digital i la Fundació i2Cat. Se n’ha creat el 
consell assessor, amb personalitats molt rellevants a 
l’entorn de la IA; s’ha presentat un document marc de 
posicionament dels aspectes ètics i les implicacions 
socials de la IA; s’ha participat en un seguit 
d’activitats que han permès donar visibilitat a 
l’OEIAC, en particular un cicle de seminaris sobre la 
IA en la nostra vida quotidiana.  

La UdG ha contribuït a fer de Girona la candidatura 
guanyadora per acollir el CBCat. Aquest centre, creat 
per la Cambra de Comerç de Barcelona, té com a 
objectiu difondre i impulsar l’ús de la tecnologia de les 
cadenes de blocs entre empreses i institucions 

annex

165



catalanes, així com formar a professionals presents i 
futurs. Actualment el CBCat ja treballa amb 
normalitat des dels despatxos que ocupa en el PCiT de 
la UdG. 

S’ha presentat la mostra d’interès Ecosistema de 
Inteligencia Artificial (IA) para la digitalización y 
crecimiento empresarial de las PYMES españolas al 
Ministeri d’Indústria, en relació amb la crida 
efectuada per detectar projectes a ser finançats pels 
fons europeus Next Generation EU. També en relació 
amb aquests fons s’han presentat diversos projectes a 
la Generalitat de Catalunya, tots ells alineats amb el 
Pla Estratègic UdG2030: Concentració de capacitats 
en l’àmbit de la salut a Salt i Girona: recerca, 
transferència, innovació i formació en blockchain, i 
Creixement basat en la innovació i el coneixement: 
reforçant la connexió entre universitat, empresa i 
ciutadania.  

Altres accions de govern estan vinculades i alineades 
amb el Pla Estratègic, com són el cicle Innovation for 
SDGs que van organitzar els campus sectorials; el 
projecte SHEFCE sobre el compromís comunitari de 
la universitat; el projecte PECT Girona, innovació 
social i digital; la posada en marxa del Campus de 
Robòtica; el Programa d’Impuls per a la Innovació 
Docent i la Millora de la Qualitat de la Docència; la 
reflexió sobre la docència a la UdG: Model Docent 
UdGXXI; el nou Màster en Ciència de Dades; el 
projecte AI-FORA finançat per la fundació 
Volkswagen; o el xatbot Infocovid, que es va posar en 
marxa dins el web InfoCOVID de la UdG.  

8.15. Elaborar i difondre un codi ètic, instrument 
col·lectiu d’autoregulació que proporciona una guia 
accessible i completa de polítiques i procediments 
ètics establerts sobre les activitats bàsiques de la UdG 
(docència, recerca i transferència de coneixement, i 
compromís social) i sobre la captació de fons i 
finançament (inversió i contractació)  
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S’ha creat un grup de treball per a l’elaboració del codi 
ètic, constituït per un grup d’experts, amb la presència 
d’estudiantat, PAS i un membre proposat pel CS. 
S’han fet diverses reunions de treball i s’està elaborant 
el redactat final.  

8.16. Elaborar i adaptar formalment la política de 
propietat de dades de la UdG, assignant rols i 
responsabilitats als actors claus, tot establint una 
orientació clara sobre qüestions rellevants com les 
pràctiques de gestió racional i la preservació i 
manteniment de registres i dades de recerca  

S’ha redactat un document sobre política de gestió de 
dades de recerca de la Universitat de Girona, que està 
en fase de revisió i consulta amb la comunitat 
universitària. S’emmarca en el mandat de ciència 
oberta ja esmentat, que contempla la necessitat de 
posar a disposició pública no només les publicacions 
científiques sinó també les fonts primàries de la 
investigació científica: les dades de recerca. Aquestes 
dades s’han de gestionar de manera que puguin 

ratificar en qualsevol moment la publicació que s’ha 
generat a partir d’elles i també han de poder ser 
reutilitzables per a noves investigacions. És el que es 
coneix com a principis FAIR.  

8.17. Elaborar un protocol de benvinguda a 
investigadors, complementari a la Guia dels 
Investigadors, que ha de proporcionar les dades 
necessàries als nouvinguts, tant investigadors 
contractats com visitants, per permetre una 
investigació fluïda i completa en l’entorn de treball de 
la UdG  

S’està treballant en el protocol de benvinguda i podria 
estar enllestit a final de 2021.  

8.18. Promoure la utilització d’eines electròniques en 
tot el procés de contractació  

S’ha estès la digitalització en els procediments de 
selecció de diferents tipologies de professorat: la 
inscripció en els concursos, els tràmits administratius, 
les actes per part del tribunal i la proposta de 
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resolució final. Aquesta digitalització també s’ha 
produït per als concursos del PAS.  
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9.1. Construir l’Edifici de Serveis/P5 del campus de 
Montilivi, que ha de donar resposta als serveis de 
campus i al compliment de l’acord signat de 
repartiment de l’edifici Aulari Comú entre la Facultat 
de Ciències i l'Escola Politècnica Superior. Així la 
Facultat de Ciències passaria a administrar la totalitat 
dels espais de l’Aulari Comú i les corresponents 
necessitats docents de la Politècnica es traslladarien 
definitivament a l’edifici P5. L’edifici de serveis ha 
d’incloure almenys la Casa de l’Estudiant, serveis de 
restauració i una sala d’actes de campus que pal·liï les 
mancances que tenen l’estudiantat i els centres 
docents, respectivament  

L’Aulari Nord ja té definit l’avantprojecte global. Cal 
definir les seves fases d’execució en funció de la 
disponibilitat, previ al concurs per a la redacció del 
projecte executiu. Pel que fa a la Casa de l’Estudiant, 
hi ha un avantprojecte realitzat entre el SOTIM i una 
col·laboració d’arquitectes externa per tal d’adequar 
l’edifici actual del CIAE per a aquest ús. Una altra 
opció possible seria que la casa de l’estudiant 

s’ubiqués annex a la nova residència d’estudiants en la 
parcel·la 16 de Montilivi.  Paral·lelament s’han portat 
a terme les obres d’adequació i remodelació del mòdul 
prefabricat M20 del qual l’estudiantat pot gaudir a 
partir d’octubre de 2021.  

9.2. Reorganitzar els mòduls prefabricats del campus 
de Montilivi, donant-los un ús modern i integrat, i 
urbanitzar una plaça de campus com un espai de 
relació i esbarjo; també, urbanitzar el carrer Maria 
Aurèlia Capmany i l’enllumenat del Campus de 
Montilivi  

Continua la tramitació per a la desafecció dels mòduls 
prefabricats.  

9.3. Urbanitzar la parcel·la que la UdG té a l’avinguda 
Montilivi com a pàrquing de cotxes i parada de 
transport públic  

La Universitat de Girona està pendent de la resposta 
de l’Ajuntament de Girona per a la concreció 
definitiva del projecte i de la seva viabilitat.  
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9.4. Promoure una cessió de terrenys de l’Ajuntament 
per construir la nova residència d’estudiants a 
Montilivi. El preu del lloguer d’habitatge a Girona té 
un creixement sostingut que llastra l’atractiu per venir 
a estudiar a la UdG. Per altra banda, la UdG s’ha 
venut els pisos per a estudiantat del carrer Argenteria 
per 580.000€ i les residències d’estudiants són molt 
limitades  

La UdG ha encarregat a 3 estudis d’arquitectura la 
proposta per definir les directrius que haurà de 
contemplar l’execució del pla especial. Han fet la 
presentació de les seves propostes i ara cal que la UdG 
defineixi les directrius per desenvolupar aquest pla 
especial previ al concurs públic d’adjudicació de les 
obres i explotació de la residència.  

9.5. Negociar amb l’Ajuntament de Girona per portar 
la Girocleta als campus de la universitat i al Parc 
Científic i Tecnològic i ubicar més aparcaments per a 
bicicletes vigilats amb càmeres de seguretat  

L’expansió de la Girocleta i de la xarxa de carrils bici 
de Girona segueix una lògica radial des del centre i 
encara no s’ha ampliat prou per arribar al Campus de 
Montilivi, i les converses amb els responsables de 
l’Ajuntament no han pogut fer accelerar aquest 
desplegament. Tot i això, la UdG ha apostat per 
potenciar l’ús de la bicicleta i segueix habilitant espais 
preferencials per a la mobilitat en bicicleta, com el 
projecte d’adequació a l’edifici de Sant Domènec, sota 
les voltes de la façana, de nous espais d’aparcament 
de bicicletes i altres vehicles de micromobilitat.  

9.6. Posar en funcionament l’acord a què s’ha arribat 
amb l’Ajuntament de Girona per augmentar la 
freqüència de transport públic, cada 15 minuts en 
comptes de cada 30 minuts, amb l’objectiu de 
promoure el transport públic i la descongestió dels 
campus  

La mobilitat de l’estudiantat, amb transport públic i 
amb d’altres mitjans, ha disminuït radicalment a 
causa de les restriccions de la presencialitat i de les 
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modalitats virtuals de moltes classes. La mobilitat en 
transport públic ha caigut també a tota la ciutat com a 
la majoria de ciutats pels canvis a causa de la 
pandèmia. Això ha fet que no es plantegin en aquest 
moments uns augments de freqüències, sinó que la 
preocupació és el retorn a les xifres de mobilitat en 
transport d’abans de la pandèmia. Això sí, s’ha 
negociat amb l’Ajuntament un preu i unes condicions 
avantatjoses per a l’abonament anual de bus urbà a la 
UdG, que ara costa 60 € per 200 viatges.  

9.7. Reforçar els plans d’evacuació, prevenció de riscs 
laborals, seguretat i salut en el lloc de treball i 
supressió de barreres arquitectòniques, i fer-los 
extensius a la formació i participació de l’estudiantat  

Pel que fa als espais inclusius, i amb la voluntat que la 
UdG no sigui només una universitat integradora, sinó 
inclusiva, s’han fet dues auditories de les tres que 
estan previstes -una per a tots els edificis i espais del 
campus de Montilivi i una per a tots els edificis i 
espais del Campus Barri Vell- per part de l’empresa 

Àgils. En aquests informes hi ha una exposició 
detallada de tots els elements que s’han d’anar 
canviant per fer més accessible el campus, de forma 
prioritzada.  

9.8. Estendre el sistema d’accés electrònic a la 
totalitat d’edificis amb la complicitat dels beneficiaris, 
obtenint la màxima seguretat i alhora poder treballar 
amb total llibertat fora de l’horari habitual. 
Desenvolupar un pla de seguretat integral que 
incorpori càmeres de videovigilància als interiors i 
exteriors dels edificis i zones comunes, com els 
pàrquings, connectades amb les consergeries i el 
servei de seguretat  

En el moment de tancar aquest informe està pendent 
la revisió definitiva i la validació del projecte. El 
proper any podrà fer-se la implantació del sistema.  

9.9. Actualitzar la retolació de tots els espais de la 
UdG, que per canvis d’usos i pel pas del temps han 
envellit i han qüestionat la imatge de la Universitat  
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S’han iniciat els treballs de senyalització en el Campus 
de Montilivi. Els criteris que defineixen la 
senyalització de la UdG s’han d’implantar als tres 
campus, tant a nivell exterior com interior.  

9.10. Ampliar el Servei d’Esports amb noves 
instal·lacions gràcies a la cobertura de les pistes de 
pàdel i de tennis i a la construcció d’un pavelló 
poliesportiu per ampliar l’oferta amb pistes de 
bàdminton, voleibol i sala de peses, entre d’altres 
serveis esportius  

S’està redactant el Pla de Millora Urbana exigit per 
l’Ajuntament de Girona i s’ha definit la primera fase a 
executar del projecte global.  

9.11. Ampliar l’ús compartit de les instal·lacions 
esportives de la ciutat de Girona i de la Universitat de 
Girona per millorar l’oferta esportiva i augmentar el 
rendiment de les instal·lacions  

En un context de limitació de l'activitat i de 
restriccions, el principal objectiu ha estat el retorn a la 
normalitat i al ple rendiment de les instal·lacions. A 
mesura que les condicions sanitàries ho permetin 
s'estudiarà l'ampliació de nous serveis i equipaments. 

9.12. Reparar les entrades d'aigües i humitats en els 
diferents edificis de la UdG a causa de les seves 
patologies  

S’han continuat les reparacions iniciades en el pla de 
xoc que es va preveure el 2019. Gràcies a aquestes 
intervencions s'han pogut resoldre les principals 
deficiències acumulades.  

9.13. Obtenir la llicència d’activitats de diferents 
edificis de la Universitat de Girona mitjançant 
l’aplicació de mesures correctores per adequar-los a la 
normativa vigent 

Les actuacions fetes el 2021 han estat les següents: a) 
obres acabades i en fase de redacció de la 
documentació final a presentar a l’Ajuntament: 
Facultat de Ciències, Facultat de Lletres i Facultat de 
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Turisme, Edifici P-III de l’EPS; b) obres en curs: 
Biblioteca de Montilivi i Edifici P-II de l’EPS; c) 
projectes acabats i pendents de licitació: Edifici P-IV 
de l’EPS; i d) projectes en curs: Biblioteca del Barri 
Vell i Edifici P-I de l’EPS; pel que fa a la Facultat 
d’Infermeria i a la Facultat de Medicina, la Facultat de 
Dret, la Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials, i la Facultat d’Educació i Psicologia, ja 
tenen la llicència d’activitats. 
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10.1. Recuperar els contractes programa, el 
finançament per objectius i el reconeixement adequat, 
com a mètodes de millora de la qualitat en tota 
l’estructura universitària  

La implementació de nous sistemes d'avaluació amb 
contractes-programa està pendent de la definició dels 
nous indicadors per part de la SUR. Això ha 
impossibilitat traspassar-los al finançament dels 
grups i a nous plans estratègics on es contempli, a 
més dels resultats, l’eficiència i l’impacte, nous 
aspectes com la ciència oberta o els ODS.  

10.2. Desenvolupar una aplicació integral per a 
treballs de final de grau i treballs de final de màster 
que faciliti el seguiment al llarg de tot el procés, des 
de la matrícula fins a l’avaluació  

L’EPS està afegint mòduls a l’eina informàtica 
desenvolupada per la Facultat de Ciències per als 
treballs finals de grau (TFG) i de màster (TFM). La 
convergència pot permetre l’exportació a la resta de 
centres docents.  

10.3. Promoure les acreditacions de centre docent, per 
acreditar els centres en el seu conjunt i de retruc tots 
els estudis inscrits  

Està previst que l’octubre de 2021 s’enviïn a l’AQU 
Catalunya les acreditacions dels processos 
transversals de tota la Universitat. Mentrestant, els 
centres, amb les tècniques de qualitat, podran 
començar a treballar en els específics de centre.  

10.4. Promoure les etiquetes de qualitat internacional 
per a certs màsters, pactats amb els centres docents, 
que puguin fer de tractors per a la resta de màsters i 
graus del centre docent  

El setembre de 2021 hi ha hagut la visita del comitè 
d’acreditació de la World Federation on Medical 
Education (WFME) que ha fet d’observadora del 
procés d’acreditació dels estudis de Medicina. Les 
primeres impressions després de la visita han estat 
molt positives, malgrat que caldrà esperar els 
informes definitius. Aquesta via encetada es podrà 
plantejar a altres graus i màsters.  
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10.5. Substituir les bases de dades GREC i FALCO per 
un programari integrat amb Scopus o altres gestors de 
recerca, en funció de les recomanacions dels nostres 
tècnics, on els outputs dels investigadors siguin 
incorporats directament i l’OITT només incorpori els 
inputs, fent el procés més simple, transparent i 
automàtic per part dels investigadors i investigadores 

Com ja s’ha dit a l’apartat de recerca, el Pla d'Acció de 
l’HRS4R de la UdG preveu l’adquisició d’un nou 
sistema de gestió de la recerca integral que incorpori 
mòduls de gestió econòmica, de projectes i de 
recursos humans (CRIS, Current Research 
Information Systems).  

10.6. Unificar les bases de dades de recursos humans, 
gestió acadèmica, Moodle, recerca i una nova base de 
dades d’espais que s’ha de crear, per facilitar 
l’obtenció d’informació creuada en processos 
d’acreditació i plans de millora. Això ha de permetre 
agilitzar procediments, com la gestió dels plans 
docents de centre i l’assignació de professorat per part 

dels departaments, la gestió dels espais i la seva 
ocupació i reserva, l’associació d’estudiants i 
professorat en l’elaboració d’enquestes, l’obtenció dels 
indicadors demanats en processos d’acreditació, etc., i 
poder fer cerques molt més riques i detallades 

El Consell de Direcció de la UdG ha considerat oportú 
destinar part de la subvenció directa del programa 
Unidigital a la contractació d’un data warehouse 
(magatzem de dades). S’ha fet l’encàrrec de la 
coordinació al director del Servei Informàtic i aquesta 
aposta ha de permetre l'accés a les bases de dades, un 
canvi d’estructura de dades i la seva integració i la 
corresponent agilització en l’obtenció d’informacions i 
analítiques de dades.  

10.7. Assignar a les àrees d’estudi les funcions de 
suport al Sistema Intern de Garantia de la Qualitat 
dels centres docents i dotar-les de les corresponents 
places de tècnics de qualitat, per ajudar els equips 
directius en els cada vegada més exhaustius processos 
d’acreditació i d’execució del pla de millora  
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Les tècniques de qualitat ja s’han incorporat a les 
àrees d’estudi corresponents. Aquestes tècniques han 
rebut un curs de formació, previ a la incorporació al 
lloc de treball, a càrrec del Gabinet de Planificació i 
Avaluació de la UdG (GPA) i de les tècniques d’AQU 
Catalunya.  

10.8. Dotar de finançament en forma de fons 
retornables aquells grups de recerca que vulguin 
impulsar accions d’acreditació i certificació 
internacional dels seus laboratoris per poder ser 
reconeguts a nivell internacional i diversificar les 
seves fonts de finançament  

Les prioritats després de la pandèmia han fet 
prioritzar altres accions com han estat el segell de 
qualitat internacional de la WFME per a Medicina o 
els processos transversals per a l’acreditació dels 
centres i la certificació dels sistemes de garantia 
interna de la qualitat (SGIQ).  

10.9. Revisar els indicadors de qualitat de les unitats i 
fer-los més coherents i justos. Actualment, per cada 
indicador, el pitjor rendiment s’equipara a 0 i el 
millor a 1, quan a vegades la diferència entre ells és de 
poques dècimes. Proposem utilitzar indicadors 
proporcionals per quantils, promovent la millora 
constant, que és l’objectiu que s’hauria de perseguir  

La implementació de nous sistemes d'avaluació amb 
contractes-programa està pendent de la definició dels 
nous indicadors per part de la SUR. Això ha 
impossibilitat traspassar-los al finançament dels 
grups i a nous plans estratègics on es contempli a més 
dels resultats, l’eficiència i l’impacte, nous aspectes 
com la ciència oberta o els ODS.  

10.10. Regularitzar els continguts telemàtics 
disponibles a la intranet de la UdG en compliment de 
la normativa de drets d’autor  
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En la formació obligatòria del professorat s’ha inclòs 
un mòdul sobre continguts telemàtics i de drets 
d’autoria.  

10.11. Analitzar el posicionament de la UdG en 
rànquings catalans, espanyols i internacionals per tal 
de millorar-lo, si és possible, tot comunicant més i 
millor les dades de la UdG als agents que 
confeccionen els rànquings  

Amb el suport de GPA s’ha continuat treballant 
l’anàlisi i estudi de propostes per millorar el 
posicionament de la UdG en els rànquings. Per altra 
banda, s’ha establert una nova política de 
comunicació als mitjans d’acord amb l’ACRI i donant 
informació als responsables de l’àmbit quan es tracti 
de rànquings temàtics.  

10.12. Promoure la política institucional d’accés obert, 
encaminada a abordar els canvis de paradigma 
respecte de les publicacions científiques tradicionals i 
la manera d’entendre la difusió dels resultats de la 
recerca. Elaborar una Guia d’Accés Obert que orienti 

els investigadors sobre com complir amb les 
polítiques d’accés obert, especialment pel que fa a la 
gestió dels drets de propietat intel·lectual i drets 
d’autor o autora, per tal de garantir l’accés obert a les 
seves publicacions i tesis electròniques  

La Universitat de Girona ha actualitzat la seva política 
d’accés obert de la producció científica. El nou 
Mandat d’accés obert aprovat l’abril de 2021 s’ha 
treballat en consonància amb les normatives i 
directrius actuals que marquen tant la Comissió 
Europea com el Ministeri de Ciència, Innovació i 
Universitats. L'aprovació s'ha dut a terme mitjançant 
un model participatiu amb el personal docent i 
investigador. Durant els mesos de gener i febrer, els 
vicerectorats de Recerca i Transferència del 
Coneixement i el de Qualitat i Transparència i la 
Biblioteca han organitzat una sessió amb cadascun 
dels 24 departaments per presentar l'esborrany i 
recollir els comentaris i impressions dels participants 
amb l'objectiu d'obtenir el màxim consens i facilitar el 
posterior desplegament del mandat.  
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En paral·lel, l’Escola de Doctorat ofereix un curs de 
formació transversal sobre ciència oberta (open 
science). I en la mateixa línia, l’1 de març de 2021 s’ha 
iniciat el projecte europeu Horizon 2020, Paths to 
Succesful Innovations (ISPAS), que ha obtingut un 
ajut total de prop de 300.000 €, dels quals 13.500 € 
són per a la UdG, per oferir als doctorands cursos en 
anglès en innovació oberta i ciència oberta. A partir 
del mes d’octubre es començaran a oferir cursos de 
formació transversals en ciència i innovació obertes, 
adreçats als investigadors i investigadores en 
formació.  

10.13. Adaptar la intranet de la web de la UdG per tal 
de permetre una agenda comuna, amb diversos nivells 
i multiusuaris, per administrar els diferents 
esdeveniments, activitats, reunions etc; l’agenda serà 
una de les principals eines de comunicació de la 
recerca, tant a nivell intern com cap a la societat  

Les necessitats de la covid-19 han portat a focalitzar 
els esforços de reforma de la web i de la intranet de la 
UdG a la informació, com el portal #infocovid, la 
qualitat dels accessos a recursos i formació com el 
Blackboard Collaborate i la seva integració al Moodle 
o l’accés a aules remotes.  

10.14. Implementar un sistema de gestió de la qualitat 
per OTM-R, que documenti processos, procediments i 
responsabilitats  

En la definició dels processos transversals de la UdG 
s’estan revisant els processos que afecten tot el OTM-
R (Open, Transparent and Merit-based Recruitment). 
S’han preparat els processos amb el Vicerectorat de 
Personal i sota el programa de qualitat de l’HRS4R.  

10.15. Revisar els procediments d’avaluació de la 
investigació i de l’avaluació interna dels investigadors, 
establint nous objectius per promoure la millora 
continuada de la recerca a la UdG  
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La implementació de nous sistemes d'avaluació amb 
contractes programa està pendent de la definició dels 
nous indicadors per part de la SUR. Això ha 
impossibilitat traspassar-los al finançament dels 
grups i a nous plans estratègics on es contempli a més 
dels resultats, l’eficiència i l’impacte, nous aspectes 
com la ciència oberta o els ODS.  
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11.1. Dotar als centres docents de capacitat de 
promoció pròpia coordinada amb la promoció de la 
Universitat mateixa  

Des de l'Àrea de Comunicació i Relacions Exteriors 
s'han realitzat reunions de coordinació amb els 
responsables de promoció dels centres, els 
departaments o les àrees, amb l'objectiu de recollir les 
seves demandes i adaptar els criteris generals de la 
promoció de la UdG a les necessitats particulars. En la 
Setmana d'Orientació Universitària (SOU) i la 
Setmana d'Orientació de Màsters (SOM), les accions 
de promoció s'han coordinat amb els centres. Les 
tècniques de l'àrea han portar a terme diverses 
accions de formació sobre aspectes como la 
comunicació científica, les xarxes socials o la política 
de comunicació institucional. S'ha actualitzat el 
manual de comunicació de la UdG.  

11.2. Promoure la presència de la Universitat en els 
debats socials organitzats per la ciutadania com a eina 

de transferència de coneixement i d’influència en el 
territori  

Com és habitual, s’ha participat en actes, debats, 
taules rodones, tant virtuals com presencials. És 
activitat relacionada amb càtedres, fundacions, 
patronats, activitats diverses relacionades amb 
compromís social, amb compromís comunitari, amb 
activitat de centres preuniversitaris, entre altres. A 
part d'aquesta presència, la participació en el projecte 
europeu SHEFCE de compromís comunitari és un 
element clau per a la reflexió de la universitat, per 
situar aquesta relació en el centre de l’activitat i 
exercir les funcions pròpies de manera integrada en la 
societat en la qual es troba.  

11.3. Acostar l’Àrea de Comunicació i Relacions 
Institucionals als centres docents i als grups de 
recerca de la UdG, de manera que el servei sigui 
proactiu en la cerca i difusió de notícies, i dotar-lo del 
personal necessari per dur-ho a terme  
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L'Àrea ha fet un esforç especial en la relació dels 
centres i les seves expertes i experts amb els mitjans 
de comunicació. Pràcticament un centenar de 
persones del PDI han fet intervencions en els mitjans 
de premsa escrita, ràdio i televisió, amb un increment 
molt sensible respecte l'any anterior. L'ACRI ha 
publicat un manual de comunicació de bones 
pràctiques de comunicació interna utilitzant la 
intranet i ha intensificat la formació en els centres i 
serveis. 

11.4. Visualitzar la recerca i la seva difusió a la societat 
com una eina cabdal de promoció universitària  

El curs 2020-2021 es va portar a terme, en el marc de 
la Setmana de la Ciència, el cicle de xerrades Un dia 
en la #UdGRecerca, i hi van participar més de 3.000 
persones estudiants d’arreu del territori. Donat el 
gran èxit, s’ha decidit convertir-ho en un cicle de 
xerrades estables en línia que tindran lloc també 
durant el curs 2021-2022. S’ha organitzat la Nit de la 
Recerca i la Setmana de la Ciència, ja de forma 

presencial. Es tracta d’eines que permeten acostar la 
recerca i l'expertesa de la UdG a la ciutadania per tal 
de promoure'n vocacions, mostrar la importància dels 
avenços portats a terme des de la UdG per al seu dia a 
dia, i alhora permeten al personal investigador portar 
a terme la comunicació de la seva recerca.  

Enguany s'ha portat a terme l'edició virtual del 
Congrés de Recerca d'Alumnes de Centres de 
Secundària (CRACS), amb 25 finalistes i 12 premis i 
un rècord d'inscripcions. Ha coincidit també amb el 
retorn a la presencialitat del Campus PreBAT, durant 
la seva 11a edició, amb 40 alumnes que han acabat de 
cursar 4t d'ESO, i la 14a edició del Jove Campus de 
Recerca adreçat als alumnes que han acabat de cursar 
1r de batxillerat, també amb 40 inscripcions. S'han 
provat noves formes de divulgació digital com la 
campanya #ExpertaUdG que va tenir lloc l'11 de 
febrer, el Dia de la Nena i la Dona Científica, o el cicle 
de xerrades de divulgació sobre Twitter Spaces.  
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11.5. Promoure la participació especialitzada dels 
centres docents en les fires i salons específics en què 
es justifiqui la conveniència de participar, per dur a 
terme la promoció necessària dels graus i màsters del 
centre  

Durant aquest any, les fires s'han reduït de forma 
molt sensible, com a conseqüència de les restriccions 
sanitàries, i només s'han pogut portar a terme 
jornades d'orientació universitària de petit format. 
Malgrat tot, la UdG ha participat en diverses fires de 
caràcter virtual: Ciutadella, Uniferia, Ripoll, Gavà, 
UniFira i Expojove, a banda de les JOU realitzades a 
Barcelona.  

11.6. Establir un calendari de les fires, salons i 
esdeveniments de promoció on participa la UdG, 
coordinat amb els centres docents per poder 
organitzar la promoció, la documentació que es lliura 
i el missatge que es transmet  

La situació de la pandèmia ha generat una 
programació molt més discontínua i basada en 
entorns virtuals. Amb el nou escenari d'increment de 
la presencialitat, és possible que retorni l'activitat de 
les fires clàssiques i que se'n programin de noves, cosa 
que permetria executar aquesta acció.  

11.7. Desenvolupar una aplicació georeferenciada on 
es vegi en quins indrets hi ha estudiantat (Erasmus), 
exestudiantat i professorat de la UdG, coordinat amb 
l’Oficina de Relacions Exteriors, l’associació 
UdGAlumni i les dades sobre llicències d’estudi, per 
visualitzar la nostra presència al món, per donar valor 
a la formació de la UdG i per generar informació que 
pot ser útil per a tasques de promoció universitària  

El model escollit de cartografiar les diferents activitats 
que porta a terme la UdG s’ha seguit actualitzant i ha 
demostrat ser un eina eficaç per recopilar dades i 
comunicar-les. Es tracta d’un model d’èxit que es 
podrà seguir ampliant a d’altres activitats -recerca, 
mobilitat,...- en el futur. A més, la recopilació 
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georeferenciada d’activitats acumulada en aquests 
tres darrers anys ha permès el 2021 recollir i ordenar 
les activitats de les càtedres de la Universitat de 
Girona perquè es pugui portar a terme l’avaluació 
triennal de càtedres prevista a final de 2021.  

11.8. Fer una promoció integral dels estudis de grau, 
màster i doctorat de la Universitat  

A banda de les accions de promoció virtuals que s'han 
esmentat anteriorment, la Universitat de Girona ha 
programat la segona edició de les Jornades de Portes 
Obertes en format digital -SOU-, que han tingut un 
total de 6.565 visualitzacions. Pel que fa a la promoció 
de màsters, la UdG ha organitzat la segona edició 
també de la SOM, que ha arribat a les 4.991 visites. A 
banda, la UdG ha participat a Docsity i Uniferia i a les 
fires de captació Cono Sur (14 i 15 d'abril) i Perú, 
Equador, Colòmbia (29 i 30 de setembre).  

11.9. Incloure cursos de formació en tècniques 
comercials en el pla de formació del personal dels 
serveis de promoció i d’atenció al públic  

En l’organització del nou pla de formació s'han 
especificat els cursos per eixos, i destaca l'eix de 
formació i desenvolupament de competències 
personals, on hi ha un curs d'atenció als usuaris amb 
casos personalitzats -comunicació assertiva-, un altre 
sobre eines per desenvolupar competències 
emocionals en l'entorn laboral i un tercer de 20 h 
sobre millora continuada en la qualitat dels serveis 
públics. També, en la carrera professional, la primera 
competència transversal és Orientació a la qualitat i a 
l'usuari, i es faran cursos de formació específics pel 
que representa aquesta competència en les places 
d'atenció al públic i de promoció dels serveis 
universitaris.  

11.10. Orientar totes les accions de comunicació de la 
Universitat de Girona al concepte de 'ciutat 
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universitària' i coordinar les accions de promoció amb 
els ajuntaments de l'àrea de Girona  

L’àrea urbana, amb Girona i Salt, és el marc per a 
molts projectes, tant de territori – el ja esmentat 
projecte europeu SHEFCE, per exemple-, com de 
salut -el futur Parc Hospitalari-, com d’estudiantat -en 
el sentit d’oferir una experiència universitària i vital 
centrada en aquesta àrea, amb totes les possibilitats 
que ofereix. A més, amb l’Ajuntament de Girona s’està 
preparant un nou conveni, concretament amb 
l’Estació Jove, per atendre temes d’addiccions i salut 
sexual de l’estudiantat. Recentment, l’Ajuntament de 
Girona ha esdevingut patró de la nova Càtedra de 
Didàctica de les Matemàtiques M. Antònia Canals.  

11.11. Crear una plataforma audiovisual per a la 
promoció de la recerca i l'activitat docent, que tingui 
com a objectius la divulgació i la promoció dels 
estudis. La plataforma estarà oberta a les iniciatives 
dels centres i els departaments, i disposarà d'un servei 

tècnic tant en el guionatge, com en la gravació i 
l'edició  

En la primera fase d'aquesta estratègia, s'ha 
reorganitzat l'espai web de recerca i s'ha incorporat 
un espai de divulgació. Per al curs 2021-2022 s'ha 
organitzat el cicle de xerrades Un dia en la 
#UdGRecerca, amb la participació de científiques i 
científics de la UdG que divulgaran els resultats de la 
recerca de grups molt diversos de la Universitat. 
També utilitzant la plataforma de Twitter Spaces 
s'han portat a terme 10 converses de divulgació, amb 
una mitjana de 40 assistents cada sessió, un 40 % dels 
quals externs a l’entorn UdG.  

11.12. Augmentar les estratègies de promoció a les 
xarxes, especialment a Google Adwords i Facebok 
adwords  

La pandèmia ha obligat a incrementar les accions de 
caràcter digital. La Universitat de Girona ha realitzat 
una campanya de comunicació que ha combinat 
mitjans tradicionals amb nous mitjans. En 

185



col·laboració amb una empresa especialitzada s’ha 
portat a terme una campanya de RTB (real time 
bidding) en la qual els anuncis sobre la Universitat es 
mostren directament al públic objectiu que està 
consultant mitjans molt diversos. La principal virtut 
d'aquest sistema és que permet relacionar els 
continguts de l'espai que s’està visitant amb l'anunci 
específic. A banda d'aquesta estratègia, la UdG ha 
portat a terme una campanya específica a TikTok i a 
Youtube, tant amb continguts orgànics com amb la 
participació d'influencers. Com a estratègia de 
comunicació també s'ha portat a terme una 
col·laboració amb mitjans especialitzats en el públic 
jove, especialment adolescents.cat i FlaixBac.  

11.13. Incrementar la promoció de la UdG en l'àmbit 
internacional, especialment en màsters i doctorats, 
però també en uns determinats graus  

Malgrat el context de la pandèmia, la UdG ha 
mantingut les accions de promoció internacional dels 
màsters i del programa de doctorat. Hi ha participat 

amb campanyes de Google Adwords i en fires 
especialitzades de captació, que s'han realitzat de 
forma virtual.  

11.14. Elaborar un projecte de marxandatge de la UdG  

S’ha posat en funcionament la botiga virtual de 
marxandatge UdG (onliudg). En aquesta botiga 
virtual es poden adquirir els productes que ha 
elaborat una empresa de caràcter social i que ha 
reciclat els excedents tèxtils de la comunitat 
universitària per crear productes específics de la 
Universitat. Els dissenys han estat realitzats per 
l'estudiantat de l'escola Qstura.  

11.15. Definir un pla de comunicació de projectes de 
recerca a partir de la definició dels objectius SMART 
(específics, mesurables, assolibles, realistes i 
relacionats amb el temps) i que prengui en 
consideració els requisits de comunicació dels sectors 
interessats, les eines i mitjans de comunicació 
disponibles, i els requisits de la part finançadora  
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11.16. Dissenyar un pla de comunicació per a 
l’estratègia de recursos humans per als investigadors 
(HRS4R) per informar la comunitat UdG de les 
diferents accions i resultats de la iniciativa HRS4R a 
la UdG  

Aquestes dues accions estan actualment en la fase 
d'elaboració i es posaran en funcionament a partir de 
l'any 2022.  
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