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Presentació
El present informe de gestió se sotmet a l’aprovació del Claustre a l’empara de l’article 58 dels
Estatuts de la Universitat de Girona. El Claustre és l’òrgan competent per aprovar l’informe anual del rector o rectora, que ha d’incloure un resum de l’activitat docent i de recerca i les línies generals del pressupost, de la programació pluriennal i de la memòria acadèmica.
L’objectiu de l’informe de gestió és retre comptes de l’acció de govern. Aquest s’ha elaborat amb la voluntat que esdevingui un document eficaç perquè els membres del Claustre disposin de la informació necessària per a l’exercici de les seves funcions estatutàries. Per aquest
motiu, de manera expressa s’indica en l’informe de gestió la relació entre les accions
de govern i els compromisos electorals fixats en el programa de govern (es fa referència a la pàgina concreta del programa electoral), i també conté les actuacions relatives
al pressupost per programes que es presenta a la Direcció General d’Universitats.
Atesa la relació entre el pressupost de la Universitat de Girona i el Parc Científic i Tecnològic, l’informe de gestió conté un epígraf específic relatiu a la informació econòmica i patrimonial a la de la situació actual. D’altra banda, també s’informa de les accions aprovades per la
Universitat de Girona per a l’obtenció d’un conveni amb els creditors.
Enguany és el tercer any de l’acció de govern, que està marcada per la voluntat d’assegurar el
relleu generacional, la millora de la productivitat científica, la concreció de l’impuls a la tercera llengua, l’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball
i del programa de foment de la transferència, entre d’altres aspectes.
L’informe de gestió s’estructura en diversos eixos que es desprenen del mateix
programa de govern i que després es desenvolupen en epígrafs i subepígrafs: I)
Projecció de la Universitat de Girona, II) Política docent, III) Política científica i
de professorat, IV) Govern i gestió, V) Política de campus i infraestructures i VI)
Compromís social.
La documentació completa dels punts que conformen aquest informe es troba disponible a la
pàgina web de la Universitat de Girona. Per aquest motiu, no escau reproduir-la. D’altra banda, la documentació relativa als acords de Consell de Govern també es troba disponible a les
actes que estan penjades en el lloc web següent:
http://www.udg.edu/tabid/17007/language/ca-ES/Default.aspx
El pressupost de la Universitat està disponible a:
https://www.udg.edu/coneix/LaUdG/LaUdGenxifres/Dadeseconòmiques/tabid/12632/language/ca-ES/Default.aspx
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EIX I. PROJECCIÓ DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA
1. Projecció institucional de la Universitat de Girona
1.1 els 25 anys de la universitat de girona
El dia 12 de desembre de 1991 el Parlament de Catalunya aprovà la Llei 35/1991, de 30 de desembre, de creació de la Universitat de Girona. No va ser fins el 15 de gener de 1992, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 1541, que va entrar en vigor la llei aprovada.
La Universitat de Girona amb la voluntat de celebrar els “seus” 25 anys ha iniciat el 12 de desembre de 2016, un any commemoratiu, amb la voluntat que la comunitat universitària pugui
participar-hi i en pugui proposar activitats.
Aquests 25 anys de la Universitat de Girona s’inicien amb la voluntat que no només sigui un
any commemoratiu per la comunitat universitària i també per part de totes aquelles persones
que n’han format part, sinó que la pròpia ciutat de Girona que també en sigui partícip, essent,
doncs, un esdeveniment amb clara voluntat de projecció institucional.
1.2 els cicles de debat a la udg: projecció i consolidació
El 25 de novembre de 2015 va tenir lloc la cloenda de Debats universitaris que organitza el
Rectorat. Aquesta segona edició, que va girar a l’entorn de la crisi econòmica i la globalització,
va ser coordinada pels professors Rosa Ros, Anna Garriga i Pere Soler i va comptar amb conferenciants com Jean François Huchet, catedràtic de la Universitat de la Sorbonne de París,
Martí Saballs, periodista econòmic, analista i director adjunt del diari Expansión, Miren Etxezarreta, catedràtica emèrita d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona
i especialista en polítiques públiques, Federico Steinberg, investigador principal d’Economia i
Comerç Internacional del Real Instituto Elcano de Madrid, Juan Tugores, Catedràtic de Teoria
Econòmica, especialista en Economia Internacional i ex-rector de la Universitat de Barcelona,
Sami Naïr, politòleg i pensador, Francesc Pedró García, director de polítiques educatives a la
Unesco, Beatriz Álvarez Rivera, directora de l’àrea d’innovació de la Fundación Trilema, Enrique Javier Díez Gutiérrez, assagista i professor del Departament de didàctica general, específica i teoria de l’educació de la Universidad de León, Jurjo Torres Santomé, professor del Departament de pedagogia i didáctica de la Universidade da Coruña, Xavier Besalú Costa, professor
del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona i l’escriptor gironí Antoni Puigverd.
Aquest segon any dels cicles de debat ha permès obrir la Universitat de Girona a tota la societat
a l’entorn de la crisi econòmica i la globalització i podem afirmar que aquesta iniciativa s’està
consolidant amb un èxit rellevant de les conferències tant en nombre d’assistències com d’impacte en els mitjans.
1.3 associació seguim fent udg
El Consell de direcció ha promogut la constitució de l’ associació, Seguim Fent UdG, per tal de
continuar comptant amb l’expertesa, la sapiència i la professionalitat del personal que ja no
treballa a la Universitat de Girona (140 persones). La finalitat d’aquesta associació és fidelitzar
les vocacions universitàries i el compromís de teixir la universitat i la comunitat universitària.
Aquesta associació la conformen exprofessors i antic personal d’administració i serveis.
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L’associació “Seguim fent UdG” és la primera iniciativa d’aquestes característiques de l’Estat
espanyol, i s’emmiralla en les universitats britàniques de Kent, Cambridge, Oxford o Edimburg. Universitats com la Jaume I, València, Múrcia, Politècnica de Madrid i Extremadura,
compten amb experiències associatives similars a aquesta, però fruit d’iniciatives particulars i
no sota el paraigües institucional.
“Seguim fent UdG” va obrir la seva seu el passat setembre de 2016 a l’edifici del carrer Castell
de Peralada. Compta amb un pressupost de 20.000 euros anuals, tindrà una pàgina web pròpia i una comissió gestora -integrada per PDI i PAS jubilat. Les persones que lideren aquesta
iniciativa són Dolors Torró i Josep Soler, per part del PAS jubilat, i Josep Arnau, Roser Batllori,
Pere Cornellà i Hernán Hormazábal com a PDI jubilat.

2. La UdG en el territori català i en el cercle del Mediterrani
2.1 Creació de les Universitats de l’Eix
S’està treballant per a la creació de les Universitats de l’Eix. Aquesta associació està composada
per la Universitat de Lleida, la Universitat de Vic i la Universitat de Girona. Es tracta, bàsicament, de donar visibilitat a les universitats que en formen part, reforçant alhora la idea de
la internacionalitat. Sol·licitar conjuntament el Consorci Erasmus+; organització d’activitats
conjuntes (PAC) i possibilitat de participar conjuntament en fires internacionals.
2.2 Projecte de cooperació acadèmica entre la UdG i la Universitat de Gènova
S’ha signat un conveni de doble titulació del Màster in Global Rule of Law i preparació del
conveni de doble titulació del Màster in Biology (02/05/16) en col·laboració amb el Director
de Política de Màsters i del Vicerectorat de Política Acadèmica.
2.3 Creació de l’Agrupació d’Universitats del Mediterrani Occidental
El 29 de gener de 2016 es va signar un conveni per a la creació de l’Agrupació d’Universitats
del Mediterrani Occidental.
Ja ha tingut lloc la primera reunió del màster de patrimoni internacional el novembre del 2016 amb
representants de la UIB, de la Universitat de Gènova i de la Universitat Euro-Mediterrània de Fes.

3. Impuls a la internacionalització. Presència i participació en projectes internacionals1
3.1 Relacions estratègiques amb la Xina. Participació en la delegació Macro Confuci (Xina)
Durant l’octubre de 2016, s’ha participat a la visita conjunta de vàries universitats públiques
catalanes a institucions de la Xina que organitza la Fundació de l’Institut Confuci de Barcelona.

1 	 Política d’internacionalització, pàg. 8.
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S’ha signat un conveni amb UNIM, associació catalana amb seu a Barcelona i a Chengdu (Xina),
amb data 12 de maig de 2016.
El programa anual de Pràctiques a la Xina s’ha prorrogant fins a l’estiu de 2017.
3.2 Col·laboracions amb universitat russes
S’han signat dos convenis marc, un amb la St. Petersburg Polytechnic University (08/07/16) i
un altre amb la St. Petersburg State University (juny 2016) amb la preparació de cooperacions
específiques en els àmbits de Turisme, Llengua i cultura hispàniques, màster VIBOT i la Càtedra d’Art i Cultura Contemporànies.
3.3 Preparació del Màster en Migració i Cohesió Social
S’ha creat una comissió d’experts per a la preparació de la memòria del Màster en Migració
i Cohesió Social que s’ha de presentar abans de finalitzar el curs 2016-2017, en col·laboració
amb el Director de la Política de Màsters i del Vicerectorat de Política Acadèmica.
3.4 Millora dels portals web “internacional i mobilitat”
S’està treballant en la millora de l’aspecte informatiu i comunicació al web “internacional i
mobilitat”.
3.5 Participació en Fires internacionals
Conjuntament amb el Servei de Relacions Exteriors de la Universitat de Girona i en el marc del
sistema universitari català, s’ha participat en les següents fires internacionals:
– APAIE (Melbourne 29 de febrer al 3 de març de 2016)
– NAFSA (Denver 29 de maig al 3 de juny de 2016)
– EAIE (EAIE, Liverpool, 13 al 16 de setembre de 2016)
3.6 Continuació de les accions de foment de les relacions transfrontereres
El febrer de 2016 es va constituir la comissió mixta amb la Universitat de Perpinyà.
Al setembre de 2016 s’ha revisat el conveni per a la creació de l’AECT (Agrupació Europea de
Cooperació Territorial).
S’ha incorporat un nou membre associat, la Universitat d’Andorra i està en fase d’estudi la
incorporació de la Universitat de Lleida i de la Universitat de Vic.
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4. Política iberoamericana
4.1 Consolidació de la política iberoamericana
Els objectius pel curs 2016 en relació amb la política iberoamericana han estat: a) consolidar internacionalment la UdG com una universitat de graus i màsters i b) captació d’estudiants de talent.
La primera fase de la política de relacions iberoamericanes va consistir en la identificació de 7 països llatinoamericans prioritaris, atenent a les seves característiques socioeconòmiques, la grandària, l’aposta educativa i les relacions prèvies existents amb centres o grups de recerca de la UdG.
Aquests països són: Colòmbia, Equador, Mèxic, Perú, Xile, Brasil i Argentina.
En anys anteriors es van fer diversos viatges institucionals a sis dels països i durant el 2016
s’ha fet el viatge institucional a Brasil, un cop identificades les universitats prioritàries per establir-hi relacions, especialment pel què fa a acords de doble titulació de màster. Cal considerar
que, en aquest punt, hem hagut de prioritzar les universitats privades de qualitat del país sudamericà, atès que totes les universitats públiques brasileres són gratuïtes i demanen reciprocitat
per a arribar a acords de doble titulació, cosa inviable per a nosaltres avui en dia.
Amb aquestes premisses, es van seleccionar un conjunt d’universitats que reuneixen condicions de gran qualitat, amb algunes de les quals ja hi havia contactes i relacions prèvies. El
viatge va ser preparat prèviament mitjançant videoconferències, de manera que només es van
visitar universitats amb les que s’havien identificat oportunitats de col·laboració i voluntat per
les dues parts. En concret, es van fer visites institucionals a les següents universitats: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Universidade Mackenzie, Pontificia Universidade
Católica do Paraná, Unicuritiba, Univali, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais,
Pontifícia Universidade Católica de Rio de Janeiro y la Universidade de São Paulo.
4.2 Dobles titulacions amb universitats iberoamericanes
Pel què fa a les dobles titulacions, s’ha aconseguit signar el primer acord de doble titulació internacional de grau (Infermeria, amb la Universidad Andrés Bello, de Xile), de manera que ja
es disposa també d’un model operatiu tant pel què fa al conveni com a la seva gestió, que ara
es pot aplicar a d’altres acords que estan en negociació. En total, aquest any 2016 s’han sumat
als tres convenis de doble titulació internacional amb universitats llatinoamericanes signats
durant el 2015 els 9 següents:
–	Doble titulació entre el grau d’Infermeria de la Universitat de Girona i la Licenciatura en
Enfermería y título profesional de enfermera/o de la Universidad Andrés Bello, de Xile.
–	Doble titulació entre el Màster Ciència i Tecnologia de l’Aigua de la Universitat de Girona i la
Maestría en Ingeniería del Agua y la Energía de la Universidad de Guadalajara, de Mèxic.
–	Doble titulació entre el màster en Catàlisi Avançada i Modelització Molecular de la Universitat de Girona i la Maestría en Química de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
–	Doble titulació entre el màster en Catàlisi Avançada i Modelització Molecular de la Universitat de Girona i la Maestría en Química Aplicada de la Universidad Técnica Particular de
Loja, de l’Equador.
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–	Doble titulació entre el màster en Bussines Innovation and Technology Management
(BITM) de la Universitat de Girona i la Maestría en gestión de la innovación de la Universidad Tecnológica Bolívar, de Colòmbia.
–	Doble titulació entre el màster en Bussines Innovation and Technology Management
(BITM) de la Universitat de Girona i la Maestría en Ciencias con especialidad en Sistemas
de Manufactura, de l’Instituto Tecnológico y de Estudios de Monterrey, de Mèxic.
– D
 oble titulació entre màster en Dret de Danys de la Universitat de Girona i la Maestría en
Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
–	Doble titulació entre màster en Turisme Cultural de la Universitat de Girona i la Maestría
en Dirección de Empresa y Organizaciones Turísticas de la Universidad Tecnológica Bolívar, de Colòmbia.
–	Doble titulació entre màster en Direcció i Planificació del Turisme de la Universitat de Girona i la Maestría en Dirección de Empresa y Organizaciones Turísticas de la Universidad
Tecnológica Bolívar, de Colòmbia.
4.3 Captació d’estudiants amb talent
Un cop hem arribat a més d’una dotzena de convenis de doble titulació internacional (si hi sumem els de l’àmbit mediterrani), estem dissenyant una política que permeti posar de manera
integral les bases per tal que aquests convenis comportin un moviment efectiu i constant d’estudiants i ajudin a captar talent.
Abans de l’estiu de 2016 es va reforçar la política de captació d’estudiants de talent amb la contractació, per primera vegada, d’una representant de la UdG a països llatinoamericans, concretament per a Colòmbia, Equador i Perú. Aquesta política ha tingut continuïtat amb la convocatòria
d’un concurs per adjudicar dues representacions a Llatinoamèrica, la primera per als països ja
indicats i la segona per a Mèxic. Tots dos han estat adjudicats abans de final de 2016 per un any
prorrogable per un altre. Les funcions principals d’aquests representants són la captació d’estudiants per als màsters i doctorats i la identificació d’oportunitats de recerca i transferència.
Un primer resultat del contracte menor de representació per a Colòmbia, Equador i Perú ha estat la captació de 94 estudiants provinents d’aquests països matriculats als màsters de la UdG.
Pel què fa a les beques internacionals per a doctorat i màster, s’han dut a terme les següents
convocatòries:
–	Convocatòria conjunta de 2 beques anuals de doctorat amb la Universidad del Externado
(Colòmbia) per a fer el doctorat a la UdG (segona edició).
–	Convocatòria conjunta de 15 beques de màster (inclosos la matrícula, el viatge, estança i
manutenció) amb la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación – SENESCYT (Equador). Aquesta convocatòria ha tingut un impacte de més de 180
estudiants equatorians preinscrits als nostres màsters per al curs 2016-17. És de destacar que
finalment s’han matriculat 41 estudiants equatorians (15 dels quals amb beca), de manera que
s’ha aconseguit que 26 estudiants no becats es matriculessin. La dada és molt significativa
atès que al curs 2014-2015 no hi havia cap estudiant equatorià matriculat als nostres màsters.
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–	Convocatòria conjunta de 5 beques de doctorat amb la Secretaría Nacional de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación – SENESCYT (Equador) per a fer el doctorat a
la UdG.
De forma vinculada al conveni amb l’Ajuntament de Calonge-Sant Antoni per a la captació
d’estudiants de talent, a través de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme, s’ha dut a
terme una nova convocatòria per als màsters de l’àmbit de la gastronomia i l’alimentació. En
aquest marc, s’han convocat, finançades per l’Ajuntament, 7 beques de màster (per 3000 euros
de matrícula cadascuna) per al curs 2016-2017.
Finalment, s’han iniciat contactes amb CONICYT (agència xilena) y CONACYT (agència mexicana) per a poder posar en marxa convocatòries de beques per a màster i doctorat equivalents
a les que ja tenim amb SENESCYT (agència equatoriana).

5. Política de càtedres
El sistema de càtedres el componen 32 càtedres vigents, en tots els àmbits del coneixement.
Durant el 2016 s’ha creat la nova Càtedra d’Educació de l’Espectre Autista, amb l’Ajuntament
de Castell-Platja D’Aro com a patró.
25 patrons institucionals diferents donen suport econòmic a les activitats de les càtedres, i 6
d’ells ho fan a més d’una càtedra.
S’han organitzat 409 activitats durant el curs 2015-2016, que han donat lloc a 397 impactes en
premsa.
La UdG ha ingressat 665.730,48 € derivats dels convenis de patrocini de les càtedres i d’ingressos específics per a activitats que han fet possible un programa divers i de gran importància.
La Fundació Girona Universitat i Futur aporta 82.000 € i la UdG 26.000 € al finançament basal de les càtedres que compleixen els requisits de viabilitat establerts al reglament de càtedres
de la UdG.
També està en fase d’implementació una aplicació informàtica per fer més simple i àgil l’elaboració de les memòries anuals de les càtedres que ha d’aprovar el Consell de Govern, i la obtenció d’informació agregada dels seus pressupostos, activitats, patrons, etc.
Finalment, s’ha assistit a totes les reunions de les comissions mixtes de les càtedres i s’ha garantit la presència institucional en els actes que s’han organitzat durant el 2016.

6. La cultura a la Universitat de Girona
Són diverses les accions de foment de la cultura que s’han dut a terme a la Universitat de Girona durant l’any 2016. Algunes d’elles són actuacions que han estat valorades positives i per
això, s’han anat repetint durant els darrers anys i d’altres són iniciatives noves.
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6.1 Temps de Flors al Pati de les Àligues
Projecte gestionat per l’adjunt a secretaria general per la política cultural i les càtedres UdG,
Maximiliano Fuentes, i pel Vicerectorat d’Estudiants que inclou diferents activitats culturals i
que fou celebrat el mes de maig.
En el marc del Temps de Flors es va organitzar una lectura de sonets de William Shakespeare
amb la col·laboració de la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada-Carles Fages
de Climent, una actuació del Cor de la UdG dins el festival A Capella, dues representacions
“Otel·lo i el seu amic Iago” i “Shakespeare i Cervantes, 400 anys” per part de l’Aula de Teatre
de la UdG, l’actuació del grup musical “El petit de cal Eril” en col·laboració amb la Facultat de
Lletres, i l’actuació de la colla castellera Xoriguers de la UdG junt amb les colles convidades
El programa es va completar amb l’ornamentació floral de diversos espais de la UdG: projecte
“Natura morta” del Paral·lel ubicat al claustre de Sant Domènec en col·laboració amb l’Escola
d’Art Floral de Catalunya i l’Ajuntament de Girona, projecte “El jardí de Shakespeare” a les
Escales Sant Domènec, de l’artista floral Rosa Ferrer amb el suport de l’Ajuntament de Girona
i projecte “Ascensió a l’impossible” de l’estudiant d’Arquitectura de la UdG Ariadna Serrano,
guanyadora del III concurs Temps de Flors a la UdG, adreçat a estudiants de la UdG que vulguin presentar i executar el disseny d’un projecte floral per ornamentar el pati de Les Àligues.
6.2 Temps de Cultura a la Tardor
La tercera edició del projecte gestionat per l’adjunt a secretaria general per a la política cultural i les càtedres UdG, Maximiliano Fuentes, i per la vicerectora d’Estudiants consistent en un
programa cultural de tardor a la UdG, que es va celebrar el novembre d’enguany.
Aquest bloc cultural inclou actuacions del Cor de la UdG, de la colla castellera Xoriguers de la
UdG i la mostra interuniversitària de teatre ARTSOM que inclou una representació de l’Aula
Teatre de la UdG i una representació d’una aula de teatre de la Universitat Pública de Navarra.

7. La comunicació i la consecució d’una estratègia integral
7.1 Estratègia de comunicació i accions previstes
Les accions que s’han dut a terme durant el curs 2016 s’han emmarcat amb cinc grans objectius
que es varen planificar a començament del curs2:
1. Consolidació de la marca
2. Acordar estratègies de comunicació amb els centres
3. Enfortir la relació amb la comunitat universitària
4. Impulsar la relació amb els mitjans de comunicació i la societat
5. Millorar la comunicació interna

2 	 Política d’imatge i comunicació, pàg. 49.
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La consolidació de la marca s’ha realitzat tan internament com externament. Internament, s’ha
procedit a fer extensiu l’ús de la nova imatge de la Universitat de Girona (UdG) als diferents
agents que conformen la Universitat (departament, grups de recerca, àrees, etc.). En la mateixa
línia s’ha creat i registrat l’escut institucional de la UdG. La utilització de l’escut es reserva per a
determinats actes institucionals de relleu com: inauguració del curs acadèmic, presa de possessió del nou rector, atorgament dels doctorats honoris causa, actes de graduació d’estudiants.
Externament, les accions més destacades han estat l’adaptació de la nova imatge en la pàgina web
de la UdG, l’ús de la nova imatge en les accions de promoció de la UdG (fires i estands) i la introducció de la nova imatge en els mitjans de comunicació. A banda, s’ha realitzat una campanya de
fotografies basada en el llibre d’estil per enfortir la comunicació de la marca UdG cap a la societat.
El segon objectiu, acordar estratègies de comunicació amb els centres, s’ha assolit mitjançant
la coordinació articulada a través de la Comissió Assessora de Comunicació. Així, s’han coordinat accions demandades des dels centres, com una campanya de comunicació per la Facultat
de Lletres o l’estand del Barcelona Games World de l’Escola Politècnica Superior.
L’enfortiment de la relació amb la comunitat universitària s’ha dut a terme mitjançant accions
desenvolupades conjuntament amb la pròpia comunitat UdG. Entre les diverses accions establertes, destacar que, per primer cop, el disseny de la carpeta UdG s’ha ofert a tota la comunitat
mitjançant un concurs obert. També s’ha començat a desenvolupar la plataforma UdGidees
que pretén ser un punt de trobada entre els diferents agents que conformen la comunitat UdG.
Per impulsar la relació amb els mitjans de comunicació i la societat, s’han establert acords amb
el diari Ara, el Diari de Girona i el Punt Avui. També, per primer cop, es va organitzar una trobada entre els periodistes de l’entorn de la Universitat amb el rector Sergi Bonet. En tots dos
casos, l’objectiu ha estat acostar la Universitat cap els mitjans i els mitjans cap a la Universitat.
En el mateix sentit, també s’ha començat a treballar en una trobada entre el rector i influencers
de diferents àmbits que es preveu realitzar en el curs acadèmic actual.
Finalment, dins de l’àrea de Comunicació s’han dut a terme diferents accions per millorar la
coordinació interna. Destacar dos accions concretes. Primer, s’ha establert un nou procediment per a la gestió de les notícies i, segon, per primer cop, s’ha realitzat una planificació detallada de les campanyes offline i online en els mitjans de comunicació.
7.2 La Universitat de Girona i l’enfortiment de les relacions amb els mitjans de comunicació
Aquest últim any, la Universitat de Girona ha fet arribar als mitjans de comunicació un centenar de propostes informatives en forma de notes i convocatòries de mitjans.
Aquestes propostes han generat, en premsa escrita i en mitjans digitals, prop de 3.000 aparicions. El valor publicitari equivalent (VPE) d’aquest espai se situa a l’entorn dels 14 M d’euros,
d’acord amb la tarifa publicitària de cada capçalera. (Font: Acceso, proveïdor de clipping).
La Guia d’Experts de la Universitat de Girona, endegada el juliol de 2014, continua complint
amb el seu objectiu d’apropar el coneixement i l’expertesa de la institució a la societat. La guia,
dissenyada especialment per a l’ús dels professionals dels mitjans de comunicació, compta
amb uns 350 investigadors registrats. Amb més de 6.000 visites, ha esdevingut una eina especialment útil en casos en què la immediatesa s’imposa en el context informatiu i, també, en
treballs periodístics de profunditat. En aquest darrer any, s’han realitzat unes 1.500 consultes.
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Es va elaborar un suplement especial sobre la Universitat de Girona: Avui comença el teu
demà, al diari ARA edició Catalunya. Coincidint amb la realització de les proves d’accés a la
universitat, es van elaborar els continguts per al suplement, que era un recorregut per les titulacions que ofereix la Universitat de Girona, amb les opinions dels estudiants i els degans i directors de cada centre. Incloïa un mapa dels diferents campus, facultats i centres adscrits. Així
mateix, aquest suplement recollia en un apartat destacat el que es va anomenar com a “25 raons per estudiar a la UdG”, una guia dinàmica i de lectura ràpida per atreure nous estudiants.
Finalment, també fer esment que en el marc l’enfortiment de les relacions amb les mitjans de
comunicació es dur a terme la redacció, gestió i seguiment dels contractes de serveis amb El
Punt, Diari ARA, Fira de Girona i Diari de Girona. S’ha col·laborat en la redacció de diferents
convenis vinculats a la campanya de mitjans de graus i màsters.
7.3 La Universitat de Girona i l’estratègia digital
En relació a l’estratègia digital s’ha treballat per incrementar i consolidar la presència de la
nostra Universitat a les xarxes socials, i s’ha donat suport a la comunitat universitària perquè
pugui aprofitar els recursos existents en el món digital per a la divulgació de la seva activitat.
Hem completat el projecte de geolocalització a Google Maps de les unitats administratives de
la UdG que ho havien requerit.
S’ha continuat donant suport tècnic a les unitats que volien entrar a la xarxa: grups de recerca, màsters i càtedres. S’ha completat el directori de xarxes corporatives. Hi ha publicades 45
pàgines de Facebook, 64 perfils de Twitter i 25 canals de Youtube. Bàsicament són de centres
docents, càtedres, associacions i serveis. S’han incrementat els perfils personals recollits en
llistes de Twitter d’estudiants, PAS i PDI, que ja arriben a 400.
En l’actualitat, la Universitat de Girona compte amb més de 28.000 seguidors, 5.684 més
respecte del curs anterior, amb una mitjana sostinguda de 500 seguidors nous mensuals amb
un abast d’1,3 M de persones. S’han obtingut 1.284.400 impressions dels nostres tuits, i s’han
produït 5.847 mencions al perfil @univgirona. S’han incorporant recursos i formats (GIF, Periscope, etiquetatge de fotos múltiples, Storify). La @univgirona apareix en 527 llistes i tenim
identificats 135 perfils corporatius.
Pel que fa a Facebook tenim 13.000 seguidors, i els nostres posts han arribat durant aquest any
a unes 540.000 persones.
La pàgina de la Universitat a Linkedin té 26.129 seguidors, de les quals 25.862 són antics alumnes.
Aquest any s’han publicat 134 vídeos al canal de Youtube. Tenim 877 subscriptors que acumulen 2.300.000 minuts de visualitzacions, amb una durada mitjana de 3’30 minuts. Les
720.829 visualitzacions han obtingut 15.488 “likes”. El 64% prové de persones entre 25 i 44
anys. Aquest any hem tingut un increment del 73 % en el nombre de visualitzacions, en gran
part gràcies al MOOC realitzat amb el Celler de Can Roca. Un 25 % de les visites prové de
països de Llatinoamèrica.
Arribem a 1.942.406 minuts de visualització, respecte de l’any passat hem obtingut 507.729
noves visualitzacions, el 32 % de les quals són de fora de l’Estat: d’aquestes, un 24,3 % procedeixen de diferents països de Llatinoamèrica, i un 7 € d’altres països (49,76%) Tenim 624
subscriptors nous.
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S’han publicat 134 vídeos al canal corporatiu, entre actes institucionals i vídeos promocionals
i s’han iniciat les emissions en directe a través del canal de Youtube.
En execució del conveni signat s’ha participat en el projecte interuniversitari de la CRUE “La
Universidad responde”, amb 10 vídeos de divulgació de la recerca.
Destacar tres projectes pel ressò que han obtingut: el vídeo tutorial per a la preinscripció, amb
unes 10.000 visites, en quatre llengües; els vídeos procedents del projecte CRACS, que van
obtenir 40.000 visites en només una setmana i els 53 vídeos corresponents al MOOC de “Introducción a la cocina al vacío con El Celler de Can Roca”, amb 18.000 inscrits en la primera
edició. El vídeo promocional ha obtingut 44.173 visites.
Pel que fa a l’instagram, en aquesta xarxa actualment tenim uns 400 seguidors, i hem començat a seguir tots els estudiants que expliciten que són de la UdG i a interactuar-hi. L’objectiu és
reflectir d’una manera diferent l’activitat dels estudiants a la Universitat. Aquest esdevé un clar
objectiu de millora per al curs 2017.
En darrer terme, pel que fa a la pàgina de Linkedin de la Universitat de Girona arriba a les
26.129 persones, de les quals 25.862 són antics alumnes. La segmentació que ofereix ha permès obtenir dades molt valuoses en relació amb el perfil laboral dels exestudiants.
7.4 Actuacions de suport als estudiants, pas i professorat
S’ha continuat el programa d’acompanyament als estudiants de darrer curs i graduats, en col·
laboració amb la Borsa de Treball, amb sessions sobre reputació digital i tallers sobre Linkedin.
S’ha donat suport al Centre d’Informació i Assessorament als Estudiants per habilitar un nou
canal de comunicació a través de Whatsapp per atendre les consultes en època de matrícula.
Ens hem coordinat amb el CIAE per utilitzar les xarxes corporatives per difondre informació
acadèmica rellevant.
S’han dut a termes sessions de formació: per a estudiants de primer curs: La comunicació a les
xarxes corporatives de la Universitat i per a estudiants de 4t curs: Creació de la marca personal
per a la recerca de feina (estudiants EUSES-CAFE), identitat i reputació digital, recursos per
a la recerca de feina (Borsa de Treball) i per a estudiants de Doctorat: Ús i aprofitament de les
eines 2.0 per a la recerca.
En relació amb el pas s’ha continuat treballant en el Pla de formació de PAS amb el Servei de
Recursos Humans. S’han ofert els cursos de Gestió de la informació al núvol, Twitter per a usos
professionals, Linkedin: creació d’un perfil professional a la xarxa.
S’ha donat suport a projectes audiovisuals de diferents serveis universitaris. S’ha elaborat un
protocol per a l’organització d’actes en relació amb les necessitats que puguin preveure en matèria comunicativa a les xarxes.
Finalment pel que fa al PDI s’ha ofert, en coordinació amb l’Institut de Ciències de l’Educació,
les sessions de formació següents: Màrqueting digital per a la promoció de màsters, Comunicació corporativa a la xarxa (Facultat de Turisme), Identitat i reputació digital (Escola Politècnica
Superior). S’ha participat en el curs La divulgació científica a les xarxes i s’ha gestionat el curs
Infografia per a la docència.
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S’han preparat sessions sobre ciberassetjament, en el marc del programa d’actuacions de
la Xarxa Vives: mesures per a la prevenció, detecció i control en coordinació amb la Unitat
d’Igualtat. S’han ofert als centres, al professorat de secundària en el marc de la JPO, i en una
jornada al mes de novembre organitzada per la Unitat d’Igualtat de Gènere.
S’han continuat organitzant els seminaris 2.0 mensuals, a càrrec de ponents rellevants en l’àmbit de la comunicació digital i la innovació. S’hi han tractat temes com ara gestió del coneixement, innovació disruptiva en educació, gestió de dades i coneixement obert a l’Administració
o transformació educativa a la Universitat.
7.5 Consolidació de la imatge i redisseny de nous materials promocionals de grau i màster
A través del Servei de Publicacions de la UdG, la Universitat vetlla per a la correcta aplicació
de la marca i dóna visibilitat a les activitats que s’organitzen alhora que contribueix a la seva
difusió en diferents formats.
Hem vetllat per la correcta aplicació del logotip en tots els formats impresos i electrònics. Després d’una etapa d’informació i aclariment de dubtes, s’ha dut a terme, de manera sistemàtica,
el control de tots els materials que tenen projecció exterior amb la nova marca: des dels distintius en els centres fins a les pàgines web i d’altres aplicacions electròniques, fins als fulletons o
d’altres suports de promoció.
També cal esmentar que s’estan duent a terme les accions necessàries per actualitzar la senyalística de tots els campus i edificis.
En relació al que s’ha esmentat en el punt anterior, el Servei de Publicacions ha estat el responsable de dur a terme la proposta i desenvolupament de l’escut de la Universitat de Girona,
així com del grafisme commemoratiu dels 25 anys. Ens tots dos casos, el manual d’estil recull
els usos a què estan reservats.
Una altra acció important ha estat la del redisseny de nous materials de promoció i que es va
iniciar arran d’una reunió mantinguda amb els degans i responsables de comunicació dels centres (5 de maig) per presentar la nova orientació dels materials de promoció que edita el Servei
de Publicacions. Es va establir com a calendari per als nous materials nou fulletó de graus
2016-2017, coincidint amb l’estand de la UdG a Fira de Girona. D’altra banda, els nous fulletons de centres estaran disponibles per a la Jornada de Portes Obertes de la UdG en l’edició
2017 i els nous fulletons d’estudis sortiran publicats amb destinació al Saló de l’Ensenyament.
Un dels aspectes en què s’ha fet més èmfasi durant el 2016 ha estat l’actualització de material
fotogràfic ad hoc per a l’elaboració dels diferents materials de promoció i institucionals, així
com per a la web de la UdG.
En aquest sentit, durant l’any 2016 i fins l’octubre, s’han realitzat reportatges de les activitats
de promoció (Jornada de Portes Obertes, Saló de l’Ensenyament i Futura), així com reportatges monogràfics (sessions en laboratoris i aules dels diferents edificis de la Universitat de
Girona, exteriors, reportatge de l’Oficina de Serveis a l’Empresa...)
Per dur a terme la campanya de promoció dels estudis del curs 2016-2017, s’ha comptat amb la
col·laboració de fotògrafs, tant externs com el propi personal del Servei. Amb aquestes actuacions s’ha aconseguit millorar notablement la comunicació gràfica dels materials.
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7.6 Participació de la comunitat universitària en la promoció de la UdG
Amb la voluntat de fer participar la comunitat universitària s’han dut a terme diferents accions, entre les quals, cal destacar, el concurs de disseny de la carpeta de l’estudiant, el concurs
de disseny de l’estand institucional de la Universitat de Girona al Saló de l’Ensenyament i càstings per a la imatge corporativa de la UdG.
En relació al concurs de la carpeta de l’estudiant, per primera vegada, la convocatòria ha estat
oberta a tota la comunitat universitària. Després d’haver valorat les 40 propostes presentades
pels estudiants de la UdG, la Comissió Assessora de Comunicació va escollir sis idees finalistes
d’entre les quals es va decidir la guanyadora a través d’una votació electrònica de la comunitat
universitària la setmana del 19 al 26 de febrer.
El disseny guanyador va ser presentat per Marina Muñoz Zurita, estudiant de 3r curs de Publicitat i Relacions Públiques, amb el pseudònim “Lazuri”, que va obtenir el major nombre
de suports en el procés participatiu, amb 1020 vots sobre un total de 3921, una altíssima
participació.
La UdG va participar en la 27a edició del Saló de l’Ensenyament 2016 amb un estand obra de
l’estudiant Xavier Raya, estudiant del Grau en Estudis d’Arquitectura, en el marc del “Taller de
creativitat” sota la direcció del professor Josep Fuses.
També es va convocar un càsting entre els estudiants de la Universitat de Girona, 15 de febrer
de 2016, per esdevenir la nova imatge de la Universitat de Girona. Aquesta iniciativa ha permès
tenir material fotogràfic per a poder redissenyar els materials de promoció.
La revista UdGent, de format electrònic, ha assolit una producció consolidada i efectiva al llarg
de l’any, amb tres números (8,9 i 10) que han reflectit el dia a dia de la Universitat, els esdeveniments més destacats i la presència de personalitats docents. Cal recalcar la presència de tres
estudiants becaris dels graus de Comunicació Cultural i Publicitat i relacions Públiques, la tasca
dels quals ha contribuït al desenvolupament de la revista. Al mateix temps, la direcció d’UdGent,
amb personal del Servei e Publicacions, ha exercit la tutela d’aquests estudiants en l’elaboració
d’un material informatiu digital. La majoria de les notícies han fet visible tant la tasca de serveis
universitaris com, de manera ostensible, les activitats dutes a terme pels estudiants.
7.7 Reformulació de la campanya de mitjans per a graus i màsters
Per aconseguir una àmplia repercussió de les nostres activitats hem de conèixer i valorar estratègicament els diferents mitjans de comunicació en funció del seu públic objectiu i del missatge
que pretenem difondre (insercions en premsa, falques radiofòniques, espots de TV, web, etç).
Des del vicerectorat de Desenvolupament Normatiu, Governança i Comunicació, amb els
equips de publicacions, promoció i comunicació, hem estudiat els avantatges i inconvenients
de cada eina de comunicació abans de triar quins mitjans s’han d’utilitzar en les diferents
campanyes publicitàries, hem coordinat les activitats que hauran de portar-se a terme i hem
organitzat les persones i recursos que intervenen en la seva realització. De tal manera que s’ha
aconseguit un pla de mitjans integral amb el que s’ha aconseguit una estratègia integral de
promoció i augmentar el rendiment de la inversió.
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La fòrmula utilitzada ha estat a través de contractes de serveis (El Punt, Unportal i pel proper
2017, també amb el Diari de Girona) amb els quals es tracta un preu anual a canvi d’una major publicitat. S’ha guanyat un major marge de negociació de preus i s’obtenen avantatges en
ofertes de producte per tal de cobrir les campanyes anuals (Fira de Girona, 25 anys UdG, JPO
i Saló de l’Ensenyament).
D’aquesta manera es permet una planificació de mitjans integrals en base a les necessitats de
promoció de graus i màsters, calendaris de preinscripció universitària, existència de fires i salons, selectivitat, audiència i públic objectiu, àrea geogràfica i tràfic del web.
Cal destacar també que s’està treballant en un acord amb Fira de Girona que entrarà en vigor
l’any 2017. Enguany, però, ja s’han iniciat accions que han permès que la comunitat universitària tingués l’entrada gratuïta a la Fira de Mostres (van fer-ne ús 448 persones de la comunitat
universitària) i a la Fira del Playmobil.
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EIX II. POLÍTICA ACADÈMICA I DOCENT
1. Política de qualitat i millora dels estudis: acreditació de graus i màsters
Al llarg de 2016 s’ha continuat amb el procés d’acreditació dels estudis de grau i de màster
per part de l’Agència de Qualitat Universitària (AQU). Fins a setembre de 2016 s’ha completat
l’acreditació dels estudis següents en els centres docents que s’indiquen, que constitueixen el
marc en què se situa el procés d’acreditació:
a)	Escola Politècnica Superior (Grau en Enginyeria agroalimentària; Grau en Enginyeria
mecànica; Grau en Enginyeria elèctrica; Grau en Enginyeria electrònica, industrial i automàtica; Grau en Enginyeria informàtica; Grau en Enginyeria química; Grau en Enginyeria en tecnologies industrials; Màster en Mecànica de materials i estructures);
b)	Facultat de Dret (Grau en Dret; Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració; Grau en
Criminologia; Màster en Advocacia; Màster en Dret de danys);
c)	Facultat d’Educació i Psicologia (Grau en Educació social; Grau en Mestre d’educació
infantil; Grau en Mestre d’educació primària; Grau en Pedagogia; Grau en Psicologia;
Grau en Treball Social; Màster en Treball, relacions laborals i recursos humans);
d) Facultat de Medicina (Grau en Medicina);
e)	Facultat de Lletres (Grau en Comunicació cultural; Grau en Filosofia; Grau en Geografia,
ordenació del territori i gestió del medi ambient; Grau en Història; Grau en Història de
l’art; Grau en Llengua i literatura catalanes; Grau en Llengua i literatura espanyoles;
Màster en Comunicació i estudis culturals);
f)	Facultat de Turisme (Màster en Direcció i planificació de turisme; Màster en Turisme
cultural).
A finals de 2016 es completarà l’acreditació dels estudis a la Facultat d’Infermeria (un grau i un
màster) i del Grau en Turisme a la Facultat de Turisme i als centres adscrits a la Universitat de
Girona que també l’imparteixen. S’ha iniciat el procés d’acreditació dels estudis de la Facultat
de Ciències Econòmiques i Empresarials (tres graus i un màster), de màsters impartits a l’Escola Politècnica Superior (tres), a la Facultat de Ciències (tres) i a la Facultat de Lletres (tres).
S’ha proposat la reverificació del Grau en Audiovisual i Multimedia de l’ERAM amb l’objectiu
de millorar la qualitat de l’estudi mitjançant la reorganització d’assignatures.

2.Proposta i programació de nous estudis
En relació amb la proposta i programació de nous estudis oficials de graus i màsters s’ha completat i dissenyat un protocol per rebre i avaluar totes les propostes de nous estudis. Aquest protocol,
que va ser aprovat a la Comissió de Programa d’Estudis (26 de gener de 2016), preveu l’elaboració
d’una fitxa que es presenta a la Comissió de Programació d’Estudis de la Universitat de Girona i és
un pas previ a l’elaboració de la memòria. Atès que la programació de nous estudis comprèn graus
i màsters, aquesta proposta s’ha treballat conjuntament amb la direcció de màsters.
Al llarg de 2016 s’ha estat treballant en la possible programació d’un nou estudi de grau: Grau
en Enginyeria Biomèdica (a proposta de l’EPS). Actualment, s’està en el procés de valoració de
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la proposta de cares i de preparar la documentació per a la verificació per part d’AQU. Aquest
nou estudi s’incorporaria a la programació de graus de la Universitat de Girona després de
superar satisfactòriament totes les avaluacions i valoracions acadèmiques i econòmiques. Es
preveu que, si és el cas, es pugui començar a impartir a partir del curs 2017-2018.

3. Aplicació del programa de foment de la docència en llengua anglesa
S’ha posat en funcionament el programa de foment de la docència en llengua anglesa en els
estudis de grau. Aquest programa està vinculat al desplegament d’assignatures que tinguin
l’anglès com a llengua vehicular. El programa comporta el reconeixement de la quantitat de
crèdits de les assignatures impartides íntegrament en anglès (fins a un màxim de 30 crèdits per
estudi) en punts bescanviables per ajuts a la recerca i la docència. La finalitat del programa, exposat en el Consell de Govern de 25 de juny de 2015 com a punt d’informació, és incrementar el
factor d’internacionalització dels estudis de la Universitat de Girona mitjançant la incentivació
de la docència en llengua anglesa en els graus per tal d’afavorir la mobilitat internacional i la
inserció laboral dels estudiants.
Aquest sistema de reconeixement ja s’ha aplicat el curs 2015-2016, curs en què s’ha reconegut
l’equivalent a 255 crèdits en total. El curs 2015-2016 el percentatge de crèdits impartits íntegrament en anglès en estudis de grau és del 5,29 %. Aquest percentatge va en progressió ascendent des dels darrers cursos, una tendència que es manté en la planificació del curs 2016-2017.

4. Incorporació del requisit del nivell B2 de tercera llengua als estudis de grau
En el Consell de Govern de 12 de maig de 2016 es va aprovar, prèvia presentació i discussió en
les reunions de la Comissió delegada de Docència i Estudiants i de la Comissió de Programació
d’Estudis, es va aprovar incorporar a les memòries de grau de tots els estudis de la Universitat de
Girona el requisit que els estudiants acreditin un nivell B2 de tercera llengua per obtenir el títol.
El requisit ja s’ha incorporat als graus que s’han verificat o reverificat al llarg de 2016 i s’incorporarà a la resta d’estudis de grau aprofitant el procés de seguiment i acreditació dels estudis.
D’acord amb el calendari previst per a aquests processos, a finals de 2016 el requisit ja s’haurà incorporat a la majoria dels estudis de grau i durant el 2017 s’incorporarà als pocs estudis restants.

5. Implantació de graus 2015-2016 i 2016-2017
Durant el curs 2015-2016 s’ha completat el primer curs del Grau en Videojocs que s’imparteix
a l’Escola Politècnica Superior.
D’altra banda, també s’ha implantat el Grau internacional en Fisioteràpia (interuniversitari,
entre la UdG-EUSES i la UB-ENTI).
La matriculació a aquests nous estudis ha estat positiva durant els dos cursos acadèmics en què
s’han programant (2015-16 i 2016-17): tots dos graus han cobert la totalitat de places ofertades.
El curs 2016-2017 s’ha implantat la doble titulació ‘Grau en Turisme / Grau en Màrqueting’ en
el centre adscrit Mediterrani. La matriculació aquest primer curs ha cobert l’oferta de places.
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6. Política de màsters
L’objectiu principal de la política de màsters és augmentar la qualitat de l’oferta acadèmica
dels màsters, atès que un augment de qualitat comportarà un increment d’estudiants. A fi
d’augmentar la qualitat de l’oferta, s’han impulsat diferents accions3:
6.1 Dobles titulacions internacionals en estudis de màster
En aquests moments hi ha fins a 12 dobles titulacions tancades i signades i 14 noves dobles
titulacions a punt de tancar.
S’està treballant en el disseny d’un Màster Internacional en Patrimoni, mitjançant conveni de
doble titulació amb les Universitat de Fez, Gènova i Illes Balears. La primera reunió del preparació d’aquest màster ha tingut lloc el mes de novembre. Aquest màster rep l’ajut Campus
d’Excel·lència Internacional.
S’ha treballat conjuntament amb el vicerector de Política Internacional, vicerector de Relacions Iberoamericanes, el vicerector de Planificació, Innovació i Empresa. El calendari d’execució acabarà el novembre del 2017.
6.2 Normativa de programació de nous màsters
Aquest reglament, tancat i en funcionament, estableix uns criteris tant per a la continuïtat dels
estudis de màster com per a la programació de nous estudis. Aprovat pel Consell de Govern,
sessió núm. 2/2016.
6.3. Planificació de la política de promoció de màsters
Conjuntament amb el vicerectorat de Desenvolupament Normatiu, Governança i Comunicació s’està començant a implementar una nova política de promoció de màsters basada en les
necessitats reals dels màsters i amb el calendari de preinscripció i matriculació dels màsters.
Aquesta nova política no només és una nova imatge dels màsters amb fulletons i vídeos sinó
que també va enfocada a la captació d’estudiants en els moments que aquests prenen la decisió
de fer la preinscripció a màsters.
6.4 Elaboració d’un nou model d’assignació de crèdits de màster
Aquest nou model està basat en les necessitats reals de cada estudi. En funcionament en
aquests moments. Aprovat pel Consell de Govern el mes de juny de 2016.
6.5 Creació d’un Màster en Patrimoni
Conjuntament amb les facultats de Lletres i de Ciències. Acreditat i amb programació prevista
per al curs 2016-2017. Va ser aprovat per la Comissió de Programació d’Estudis al novembre
2015. L’informe final de verificació AQU es va rebre el 14/7/2016.

3 	 Consolidació dels màsters i internacionalització, pàg. 19.
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6.6 Projecte de creació d’un Màster en Immigració
S’han iniciat els primers contactes per a la creació del màster de Immigració. En aquests moments el promotor inicia les primeres reunions. La finalització de la memòria està prevista per
a l’octubre de 2017.
6.7 Revisió de la programació dels màsters interuniversitaris
Un cop establerts els criteris per a la programació de màsters, s’està realitzant una valoració de
la programació dels màsters interuniversitaris, que finalitzarà al desembre de 2016.

7. Accions de suport als estudiants
7.1 Curs d’introducció a la universitat
Activitat per promoure el coneixement de la Universitat. El Consell d’Estudiants participa en
la seva gestió, amb el suport del Vicerectorat d’Estudiants, i hi participen voluntàriament els
diversos serveis de la UdG. En aquesta tercera edició s’hi han inscrit 30 estudiants, que obtindran 1 crèdit de reconeixement acadèmic.
7.2 Fira d’Associacions
Activitat per promoure el coneixement de les associacions inscrites en el Registre d’Associacions
de la UdG, amb la seva participació voluntària d’aquestes (segona edició, 20 d’octubre de 2016).
7.3 Incorporació de l’associació Debat UdG al Registre d’Associacions de la UdG
El Vicerectorat d’Estudiants va donar suport a la creació de l’associació i al procés d’incorporació al registre. Incorporació aprovada per la Comissió Delegada de Docència i Estudiants del
Consell de Govern, en la sessió núm. 1/16, de 17 de febrer de 2016.
7.4 Participació a la Lliga de Debat 2016 de la Xarxa Vives d’Universitats
Activitat per promoure l’oratòria entre la comunitat d’estudiants de les universitats que conformen la Xarxa Vives.
Aquesta activitat es gestiona des de l’associació DebatUdG amb el suport del Consell d’Estudiants i del Vicerectorat d’Estudiants i consisteix en sessions formatives sobre oratòria, una
lligueta interna d’equips i la composició d’un equip final que va representar la UdG al torneig
celebrat l’abril de 2016 a València.
Va ser la 3a participació de la UdG i enguany va quedar en segona posició a la final.
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7.5 Actualització del Registre d’Associacions de la UdG, D’acord amb l’activitat de les associacions
En compliment del Reglament d’associacions de la UdG, s’ha donat de baixa del Registre
les que consten com a inactives. Aprovat pel Consell de Govern, en la sessió ordinària núm.
3/2016, de 12 de maig de 2016. Es tracta de les associacions següents:
Associació d’Estudiants de Filosofia de Girona (ASSOFIA)
Associació Desenvolupament Projecte Àliga EPS-UdG
Associació Universitària Rem UdG
Associació Universitària Sin Vergüenza
7.6 Universitat i esport. Programa de suport acadèmic per a esportistes d’alt nivell
Per al curs acadèmic 2015-16, gestionat des del Servei d’Esports amb el suport del Vicerectorat
d’Estudiants, es garanteix que l’esportista d’alt nivell matriculat a la UdG podrà gaudir del
suport acadèmic d’un professor tutor que l’ajudarà a resoldre problemes derivats de fer compatible la vida acadèmica i les competicions, concentracions o entrenaments oficials.
Aquest programa, en el qual estan implicats 19 tutors i 28 estudiants esportistes, es concreta
en tres reunions: la inicial, de presentació dels estudiants i els tutors; una de seguiment, i una
final, de recollida d’informes i avaluació del programa. El seu cost és de 3.750 euros. Va ser
aprovat en la Comissió Delegada de Docència i Estudiants del Consell de Govern en la sessió
núm. 5/2015, que va tenir lloc el dia 13 de juliol de 2015.
7.7 Acte de lliurament de premis als millors esportistes del curs 2015-2016
Activitat de reconeixement als millors esportistes, a títol individual o per equips, al llarg del
curs, gestionat des del Servei d’Esports amb el suport del Vicerectorat d’Estudiants. El lliurament de premis es va fer el 6 d’octubre de 2016.
7.8 Signatura del conveni amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Aquest conveni es gestiona des de la Borsa de Treball, amb el suport del Vicerectorat d’Estudiants, i s’ha traduït en jornades sobre l’ocupació a Europa, en tallers formatius diversos orientats al foment de l’ocupació, i en sessions d’orientació laboral.
El conveni, entre el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i
les universitats, té com a objecte l’impuls de la inserció laboral dels universitaris, i és el segon
que s’ha signat a aquest efecte. Ha comportat una subvenció de 88.752 € i ha possibilitat la
realització d’activitats d’orientació, entre l’abril de 2015 i el maig de 2016, amb 780 estudiants
de la UdG. Les actuacions d’orientació per a la carrera professional i per a la cerca de feina han
estat tant individuals com grupals, i han inclòs, principalment:
– X
 errades, tallers, jornades i seminaris; en definitiva, formació per a la cerca de feina i
sortides professionals per ensenyaments, entre d’altres.
– 	Assessorament en tècniques de recerca de lloc de treball.
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–	Informació i assessorament sobre tots els programes i projectes que publica el DOCG,
les subvencions i la casuística, comptant amb la col·laboració del Servei d’Ocupació de
Catalunya-SOC). Per exemple: programa de pràctiques no laborals, garantia juvenil.
– F
 ormació en competències professionals no acadèmiques, especialment d’autoconeixement.
– 	Orientació laboral individualitzada, a partir de l’estudi del potencial de cadascú.
– 	Afavorir processos d’orientació des del multilingüisme.
– Informar sobre programes de mentoria.
– 	Potenciar la inserció de diferents col·lectius amb dificultats d’inserció laboral, sigui per
dificultats físiques o per altres especificitats que en disminueixen les possibilitats d’accés
al mercat laboral.
– 	Ajudar i assessorar els estudiants que abandonen els estudis i desitgen incorporar-se al
mercat laboral, i estar amatents a les possibilitats que retornin al sistema educatiu (Programa Avança i TaleNN).
Pel que fa als tallers i altres activitats organitzades sobretot des de la Oficina Universitat-Empresa, però també en els centres docents de la UdG, han estat en aquest curs, en total, 137
actuacions diferenciades en 6 tipus:
– 	Tallers d’eines de recerca de feina (35 actuacions)
▪▪ Professionalitza la teva Recerca de Feina (7 edicions)
▪▪ Sortides professionals del Màster Biomedicina (2 edicions)
▪▪ Sortides professionals del Grau en Pedagogia (2 edicions)
▪▪ Taller de CV i carta de presentació (9 edicions)
▪▪ Taller entrevista de treball (6 edicions)
▪▪ Taller Linkedin (2 edicions)
▪▪ Taller de relacions laborals (1 edició)
▪▪ Taller de tests psicotècnics (6 edicions)
▪▪ Taller en línia per a estudiants de l’ Escola Postgrau, de reforç de competències professionalitzadores
– 	Sessions formatives realitzades per experts del món laboral. Programes i experiències
(9 actuacions)
▪▪ Com superar un procés de selecció-Axxon (1 edició)
▪▪ Headhunters - El Talent (2 edicions)
▪▪ Oportunitats de treball i pràctiques a les institucions europees (1 edició)
▪▪ Portal EURES (1 edició)
▪▪ Programa #EstudiantesConTalento (1 edició)
▪▪ Programa Garantia Juvenil (1 edició)
▪▪ Travel-Work - Treball i pràctiques a l’estranger (1 edició)
▪▪ Treballar a l’estranger una opció professional (1 edició)
– 	Seminaris de creixement personal i professional (3 actuacions)
▪▪ Comunicació verbal i no verbal en la recerca de feina (1 edició)
▪▪ Passion Generation - Decideix el teu futur (1 edició)
▪▪ Programa Lidera’t (1 edició)
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– 	Convenis de cooperació educativa. Pràctiques en empreses i reforç de les competències
professionalitzadores (47 processos)
– 	Tutories individualitzades. Disseny itineraris d’inserció (40 actuacions)
– 	Altres sessions. Jornades organitzades per altres serveis de la Universitat de Girona (3
actuacions)
▪▪ Fòrum Industrial (1 edició)
▪▪ Perfils professionals en el sector turístic (1 edició)
▪▪ Programa EUSES Labora (1 edició)
Actualment està en tràmit la signatura del conveni per al curs 2016-2017.

8. UdGProfessional. Un programa per a l’acompanyament dels estudiants i recent titulats a la Universitat de Girona
Projecte gestionat pel delegat específic del rector, el Dr. Joan Batlle, en coordinació amb el
Vicerectorat d’Estudiants, per a l’acompanyament i preparació de joves titulats recents i dels
estudiants de les carreres de la UdG, per ajudar-los a accedir a un lloc de treball d’acord amb la
seva formació, dins d’una empresa o institució de la Unió Europea. El projecte va ser presentat
al Consell de Direcció en la sessió núm. 33/2014, de 21 d’octubre de 2014.
L’import, d’aquest projecte, en funcionament des de l’octubre de 2014, és de 6.800 euros; entre altres, s’han portat a terme les accions següents:
– millores a la pàgina web (traducció de continguts, models d’acord amb empreses, etc.)
– 239 cartes enviades a destacades empreses europees de França, Regne Unit i Alemanya
– 2 acords amb empreses en curs
– 13 candidatures d’estudiants

9. UdGAlumni. Un projecte per la comunitat Alumni UdG
Es tracta d’un projecte gestionat pel delegat específic del rector, el Dr. Joan Batlle, en coordinació amb el Vicerectorat d’Estudiants, per a la recuperació i activació de la comunitat d’alumni
de la UdG. Les accions principals han estat la pàgina web del projecte –en elaboració-, amb
pestanyes en relació al networking, els clubs, les donacions, etc.
També s’ha treballat en les bases d’un Concurs d’idees pel projecte UdGStore, una botiga virtual de marxandatge de la UdG.
S’han dut a terme reunions de presentació i col·laboració amb tots els centres, amb els serveis
i amb els representants dels estudiants i de les associacions. Es van tractar com a punt d’informació en el Consell de Govern, en la sessió 3/2015, de 23 d’abril de 2015. El pressupost amb
què està dotat és de 4.800 euros.
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10. Donació del fons Josep M. Nadal a la Biblioteca de la UdG
S’ha creat el fons Josep M. Nadal, primer rector de la Universitat de Girona. S’ha rebut i catalogat la donació corresponent al fons Josep M. Nadal i s’ha fet l’acte públic de recepció del fons
documental, el 18 de març de 2016, a la sala gòtica de la biblioteca de Barri Vell.

11. Promoció dels estudis i acció preuniversitària
11.1 Accions de promoció dels estudis i l’acció preuniversitària
La figura de delegat del rector per a l’Acció Preuniversitària ha passat a dependre orgànicament
del Vicerectorat de Desenvolupament Normatiu i Governança, atès que des d’aquest vicerectorat es coordina la política de comunicació de la UdG. Tanmateix, pel caràcter transversal de
moltes de les seves tasques, també treballa regularment amb el Vicerectorat de Recerca i amb
el Vicerectorat de Política Acadèmica i Docència.
Les accions promocionals desenvolupades han estat:
–	62 xerrades informatives als centres de secundària realitzades pel personal de la Unitat
de Promoció dels Estudis: en total, 3.328 estudiants de secundària.
–	La Universitat de Girona ha estat present en 8 fires temàtiques i salons, amb estands
informatius, atenent les consultes d’alumnes, famílies i professors de nivells preuniversitaris. Cal destacar que entre el Saló de l’Ensenyament (7.500) i l’Expojove (1.000) s’han
atès 8.500 consultes.

La UdG també ha estat present en jornades d’orientació universitària (JOU) i ha organitzat les
Jornades de Portes Obertes (JPO), en què han participat els deganats o direcció de les facultats
i de l’EPS, els serveis universitaris, el Consell d’Estudiants i les associacions de la UdG.
Nom

Data

Lloc

Comarca

Nombre d’alumnes

UNITOUR

18/11/2015

Palma de Mallorca

Mallorca

1447

JOU Escola Pia

22/01/2016

Granollers

Vallès Oriental

160

JOAP Prat del Llobregat

18/02/2016

Prat del Llobregat

Baix Llobregat

300

JPO UdG centres

19/02/2016

Girona

Gironés

2700

JOU Ripollès

01/03/2016

Ripoll

Ripollés

434

JOU Igualada

03/03/2016

Igualada

Anoia

455

JOU Baix Empordà

3 i 4/3/2016

Palafrugell

Baix Empordà

1400

JOU de la Segarra

30/03/2016

Cervera

La Segarra

25

JPO UdG famílies

14/05/2016

Girona

Gironès

700

En relació amb les visites de centres a la UdG, s’ha rebut la visita de 8 centres preuniversitaris
que han programat aquesta activitat (238 participants).
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11.2. Suport a l’organització de competicions acadèmiques per a estudiants preuniversitaris
S’han celebrat 7 olimpíades temàtiques, en la fase local:
– Biologia (40 participants)
– Geografia (156 participants)
– Física (24 participants)
– Informàtica (prova en línia)
– Geologia (110 participants)
– Química (30 participants)
– Economia (105 participants)
Les olimpíades de Biologia, Geologia i Economia han lliurat com a premi, als primers classificats, una beca de gratuïtat de matrícula de primer curs a la UdG. No han hagut de fer-se efectives, atès que els guanyadors o han tingut exempció de matrícula per altres motius o no s’han
matriculat a la UdG.
També s’ha coordinat la creació d’un equip promotor (amb el Departament de Física, la Societat Catalana de Física, l’Ajuntament de Girona, la Conselleria d’Ensenyament i la Fundació
Princesa de Girona) per celebrar a la UdG la fase estatal de l’Olimpíada de Física del 2017.
11.3 First Lego League (FLL)
S’ha format part de la comissió promotora de la fase local de la FLL. L’edició d’enguany de la
First Lego League a Girona, organitzada pel Grup de Robòtica de la UdG, va tenir lloc el dissabte 30 i el diumenge 31 de gener a l’Escola Politècnica Superior. Hi van col·laborar la Universitat
de Girona, el Patronat de l’Escola Politècnica Superior i la Fundació Princesa de Girona.
Enguany, sota el tema “La gestió de residus, un repte del món real”, va aplegar un total d’uns
350 alumnes preuniversitaris, agrupats en 35 equips.
De manera excepcional, els dies 12 i 13 de març de 2016 la ciutat de Girona també ha acollit
la gran final de la FLL. La Fundació Scientia, la Fundació Princesa de Girona i la Universitat
de Girona van estar les organitzadores de la final estatal, que va reunir un total de 48 equips
d’arreu d’Espanya i més de 1.500 persones.
11.4 Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat
La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat és una competició promoguda per la Xarxa Vives
d’Universitats en la qual diversos equips d’estudiants de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius (d’edat entre 15 i 18 anys) de diferents centres docents debaten sobre un tema polèmic i
d’actualitat. És el segon any que la UdG organitza la lliga, sota la coordinació del Deganat de la
Facultat de Lletres i l’ICE Josep Pallach. Nou equips (50 participants) van defensar postures a
favor i en contra del tema “Internet ens fa més lliures?”
També s’ha donat suport al Tecnorepte i a Girobòtica, dues competicions promogudes per la
direcció de l’EPS i l’ICE Josep Pallach.
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11.5 Campus d’estiu preuniversitaris
Es detallen les activitats que s’han organitzat:
– 	El Campus PreBAT(Prebatxillerat). Està adreçat a 40 estudiants que acabin de cursar el 4t
curs d’ESO. L’objectiu és oferir un conjunt d’activitats pràctiques que donin als participants
una visió general de la recerca que es fa a la UdG i que a la vegada desperti el seu interès per
iniciar-se en el món de la recerca. El Campus PreBAT ofereix als participants una estada de
4 dies a la Universitat de Girona, realitzant un seguit d’activitats pràctiques en els diferents
campus, que tenen per objectiu incentivar-los a iniciar-se en la recerca.
– 	Jove Campus de Recerca. Iniciativa adreçada a 60 estudiants de 1r de batxillerat. L’objectiu
és posar a l’abast dels participants un conjunt de recursos que els permetin introduir-se
en el món de la recerca i que facilitin que, un cop conclòs el campus, puguin avançar amb
solidesa en el seu treball de recerca. També pretén que els joves estudiants puguin conèixer
i entrar en contacte amb investigadors consolidats i investigadors que estan en curs de fer
la seva tesi doctoral a la UdG. Enguany s’ha constituït una comissió amb professors de diferents àmbits que han coordinat i fet de tutors de l’estada dels estudiants.
– 	Programa STUDIA. Aquest 2016, entre els dies 7 i 10 de març, el programa STUDIA ha ofert
a 230 alumnes de 1r de batxillerat o de cicles formatius dels centres de secundària de les comarques gironines, Maresme i Osona la possibilitat de realitzar una estada de tres dies a les
diferents facultats i escoles de la Universitat de Girona o a centres adscrits amb seu a l’àrea
metropolitana de Girona. Ha estat organitzat per l’ICE Josep Pallach, amb la implicació dels
deganats i de les coordinacions d’estudis.
– 	Observatori Escacs i Educació. L’Observatori Escacs i Educació és un projecte de la UdG
amb la finalitat de vincular els escacs amb l’escola, per afavorir el desenvolupament integral
de l’alumnat. D’aquesta iniciativa en sorgeix el projecte de recerca “El joc d’escacs a l’escola
d’educació primària”. A la demarcació de Girona hi participen 26 escoles de primària.

12. Qüestionari als estudiants de primera matrícula
Els resultats obtinguts el curs 2015-2016 han estat processats estadísticament i les conclusions
han estat presentades a la Comissió Assessora de Comunicació de la UdG (13 de maig), juntament amb el document “Línies estratègiques de la política de promoció de la Universitat de
Girona en els nivells preuniversitaris”.
El qüestionari del curs 2016-2017 s’ha realitzat el mes d’octubre.

13. Activitats principals de l’ICE Josep Pallach
Les principals accions organitzades per l’ICE han estat:
–	
VII Jornada 0-6: Seguint el fil de la creativitat. Celebrada els dies 6 i 7 de maig de 2016 i
organitzada per l’ICE UdG (Equips ICE 0-3 i 3-6), FEP de la UdG i Ajuntament de Girona.
Estava adreçada a mestres, professors, educadors i estudiants de la FEP de l’etapa d’Educació infantil. Va comptar amb l’assistència de 175 docents de comarques gironines i els
ponents varen ser Jorge Wagensberg i Francesca Davoli.
https://www.udg.edu/tabid/6126/Default.aspx?ID=1793
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–	
Jornada d’intercanvi d’experiències en l’ensenyament de les ciències a secundària. Celebrada l’1 de juliol. L’Equip ICE de Ciències experimentals de la Universitat de Girona va
organitzar aquest espai, adreçat a docents de secundària, per exposar experiències de bones
pràctiques sobre la integració de les ciències i la recerca educativa. Aquesta activitat va
comptar amb l’assistència de 98 docents de comarques gironines.
La jornada va tenir lloc a la Facultat d’Educació i Psicologia i al Caixa Fòrum de Girona.
L’activitat va incloure conferències, tallers comunicacions i la visita científica a l’exposició
Sorolla. Apunts a la sorra.
http://www.udg.edu/tabid/6126/Default.aspx?ID=1801
–	
I Jornada d’estratègies innovadores pel treball didàctic dels riscos (1 de juliol 2016). Activitat d’intercanvi i presentació de recursos educatius disponibles relacionats amb la matèria
de riscos a les etapes d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
L’equip ICE de FOL i l’equip de Recerca Mind Safety-Safety Matters de la Càtedra de Seguretat i Treball de la UdG.
http://www.udg.edu/tabid/6126/Default.aspx?ID=1816
– IX CIDUI. Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
Els dies 5, 6 i 7 de juliol de 2016 prop de 600 professors, tècnics d’innovació docent i altres
agents de l’àmbit universitari es van reunir en la novena edició del CIDUI per reflexionar i
treballar sobre el tema “Impactes de la innovació en la docència i l’aprenentatge”.
L’ICE Josep Pallach de la Universitat de Girona forma part dels comitès organitzador i executiu des de l’any 2003 i compta també amb professorat de la UdG com a membres del seu
comitè científic.
La Universitat de Girona, que ja en va ser la seu de la tercera edició, agafa de nou el relleu i
acollirà la celebració de la desena edició.
http://www.cidui2016.cidui.org/ca/
– MOOC Introducción a la Cocina al Vacío de El Celler de Can Roca
Entre el 2 de maig i el 26 de juny de 2016 va tenir lloc la primera edició del MOOC sobre
cuina al buit que la UdG va oferir a través de la plataforma MiríadaX en col·laboració amb
El Celler de Can Roca
La primera edició va comptar amb més de 18.000 inscripcions. Els participants van poder
aprendre tot allò relacionat amb la cuina al buit en aquest MOOC estructurat en 7 mòduls
L’ICE Josep Pallach de la Universitat de Girona forma part de l’equip docent d’aquest
MOOC, vetllant per la seva qualitat i per als seu normal desenvolupament. A més, l’ICE de
la UdG és qui gestiona tot allò relacionat amb els MOOCs que es porta a terme a la nostra
universitat
Durant el curs 2016-2017 es realitzarà la segona edició d’aquest MOOC.
https://miriadax.net/web/introduccion-a-la-cocina-al-vacio-de-el-celler-de-can-roca
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– Projecte interdepartamental de Competència Digital Docent (CDC)
Per tal d’identificar les competències digitals per als professors no universitaris, així com per
establir el marc i el disseny dels mitjans per a l’adquisició i acreditació d’aquestes competències per part del professorat, es va crear el Projecte interdepartamental de competència
digital docent, mitjançant l’Acord GOV/157/2014 de 25 de novembre (DOGC núm. 6759, de
27.11.2014), amb participació de totes les universitats catalanes i dels departaments de la Generalitat amb competències sobre la matèria coordinats pel Departament d’Ensenyament.
Des de l’ICE Josep Pallach es va participar en els grups de treball per elaborar del document
de la definició de la CDD. (Resolució ENS/1356/2016)

14. Política de centres adscrits
Des de la nova delegació de centres adscrits s’han establert com a objectiu millorar el model
de funcionament dels centres docents amb els estàndards de la Universitat de Girona. S’han
iniciat tasques de coordinació per augmentar la cohesió i coherència en les accions de gestió
acadèmica, per exemple, amb la millora en l’agilitat en la gestió de les convalidacions.
També es pretén donar suport als processos d’acreditació que permetin obtenir una avaluació
positiva dels estudis de la Universitat de Girona que s’imparteixin en els centres adscrits, garanteix la qualitat i continuïtat dels mateixos. Actualment, quatre centres adscrits es troben en
una fase avançada de l’acreditació del grau en turisme. Per altra banda, l’Escola Universitària
d’Hoteleria i Turisme de Sant Pol de Mar ha iniciat el procés d’acreditació del grau en gestió
hotelera i turística. L’ERAM ha presentat l’informe de re verificació del seu títol de comunicació audiovisual i multimèdia.
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EIX III. POLÍTICA CIENTÍFICA I DE PROFESSORAT
1. Programa d’ajut a la millora de la productivitat científica
El Vicerectorat de Recerca, per primera vegada en la història de la UdG, ha convocat els Ajuts
per a la millora de la productivitat científica dels grups de recerca de la UdG (MPCUdG2016).
No és una convocatòria competitiva en què els diferents equips investigadors de diferents àrees
i disciplines competeixen entre ells sinó que es basa en el principi de donar les oportunitats
i les facilitats necessàries perquè cada equip d’investigadors desenvolupi les competències i
habilitats que cregui necessàries per millorar la seva producció científica respecte de la seva
situació de partida4.
El programa té una durada de 3 anys, amb un pressupost de 5.000.000 d’euros. Entre els objectius que es detallaven a la convocatòria hi figuren: la internacionalització, els projectes interdisciplinaris, els projectes innovadors i les noves línies de recerca, i reconeix implícitament
la diversitat dels grups de recerca de la UdG5.
S’han rebut 140 sol·licituds, que prèviament han estat avaluats per una comissió externa en
què han participat investigadors de renom dels quatre àmbits (humanístic, social, tecnològic i
científic) i de procedència diversa, com ara l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia,
la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats ICREA o diverses universitats del sistema
educatiu català.
De les 140 sol·licituds rebudes, la comissió n’ha avaluades positivament 138 (les dues que han
quedat excloses no complien els requisits bàsics de la convocatòria), 45 de l’àmbit científic, 32
de l’àmbit tecnològic, 20 de l’àmbit humanístic i 41 de l’àmbit social.
Els equips de recerca beneficiaris dels ajuts hauran de justificar el compliment dels objectius
establerts en el seu projecte de millora de la productivitat abans de final de 2017, i la comissió
avaluadora certificarà si s’han satisfet aquells objectius a fi de concedir-los, si escau, finançament per al tercer any (2018).

2. Programa de foment de la transferència a la UdG
Una altra acció molt important que s’ha materialitzat en el darrer trimestre de 2016 és el Programa de foment de la transferència a la UdG (TRANSFERUdG2016)6. Si la convocatòria MPCUdG2016 té com a objectiu principal millorar els outputs de la UdG, TRANSFERUdG2016
es vol focalitzar en els inputs. Amb aquesta acció es vol ajudar els grups de recerca a donar
valor a la seva recerca i a transferir aquest coneixement i impactar a l’entorn socioeconòmic.
Aquests ajuts es concreten en la contractació de gestors/promotors per als grups de recerca
de la Universitat i per als seus campus sectorials. Els gestors/promotors han de ser persones
amb coneixements i habilitats específics i experiència que permetin donar un impuls a la transferència dels equips de recerca de la UdG als quals s’integrin. Concretament, han d’acreditar
la seva adequació al perfil establert pels grups de recerca sol·licitants, el seu coneixement de
4 	 Política de recerca i transferència, pàg. 23
5 	 Proporcionar als grups de recerca tots els instruments necessaris perquè siguin més competitius i puguin obtenir aquets
recursos, pàg. 24.
6 	 Cercar noves vies de finançament per als grups de recerca, pàg. 26.
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l’àmbit al qual s’adscriuran i també la seva experiència en la captació de projectes, convenis i
contractes. En darrera instància, els promotors han de millorar els inputs de finançament dels
equips als quals s’integrin.
De la mateixa manera que el MPCUdG2016, el Programa de foment de la transferència no
pretén que els grups de recerca competeixin internament per aconseguir recursos. Va en benefici del conjunt de la Universitat que equips de diferents àrees i disciplines col·laborin o
cooperin entre ells per aconseguir captar més recursos. El programa TRANSFERUdG2016 és,
per tant, d’abast general i té com a objectiu incentivar que els grups que ja fan transferència,
tinguin el reconeixement de TECNIO o no, en puguin continuar fent, més i millor, i que els que
no en facin puguin començar-ne a fer. El programa té una durada de 18 mesos, amb un pressupost de 5.000.000 d’euros.

3. Accions relacionades directament amb els investigadors i els grups de recerca
El Vicerectorat de Recerca té entre els seus objectius primordials potenciar que és presentin
més i millors projectes de recerca a tot tipus de convocatòries (europees, estatals, nacionals)
així com fomentar relacions i convenis amb empreses i institucions i ajudar els investigadors,
en la mesura del possible, a publicar els resultats de les seves investigacions. Per assolir aquesta fita el Vicerectorat posa en pràctica una política de seguiment, de relació amb els investigadors, grups de recerca i estudiants de doctorat, de potenciació dels grups de recerca grans,
respectant sempre la singularitat de la recerca, i tant ens els àmbits científics i tecnològics com
en els humanístics i socials. Tot plegat, amb el suport i col·laboració de l’Oficina d’Investigació
i Transferència Tecnològica (OITT), de l’Escola de Doctorat (EdD) i dels Serveis Tècnics de
Recerca (STR).

4. Actuacions relacionades amb el suport als grups de recerca
La UdG ha continuat emprenent, durant tot el curs 2015-2016, accions per incentivar la participació dels grups de recerca en projectes competitius, perquè es presentin més i millors
projectes, a través de sessions informatives específiques per a cada convocatòria en què es treballen tres vessants: la informació de la institució convocant, l’assessorament tècnic de l’OITT i
l’experiència d’investigadors de la UdG que han tingut èxit en convocatòries anteriors. Cal destacar, com a novetats, que, en col·laboració amb l’empresa Tecnalia Research & Innovation,
es va fer una sessió informativa sobre finançament de projectes de recerca, i des de l’àrea de
projectes europeus de l’OITT es va organitzar una jornada sobre oportunitats de finançament
europeu en l’àmbit de la salut i una altra sobre RRI Tools (eines pràctiques per fer recerca i
innovació amb la societat i per a la societat).
En la línia de les col·laboracions amb institucions i ens de recerca nacionals, el vicerector de
Recerca ha mantingut reunions amb els responsables d’Acció, concretament sobre les acreditacions Tecnio, i amb el nou director d’ICREA.
El Vicerectorat de Recerca ha estat responsable també d’assumptes de gestió en diversos àmbits: avaluació anual dels investigadors actius de la UdG; participació en la reunió anual de seguiment dels Grups Tecnio amb la Generalitat de Catalunya; primeres sessions del recentment
creat Comitè d’Ètica i Bioseguretat en la Recerca de la UdG.
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Quant a la revisió del sistema d’avaluació de la recerca dels grups de recerca de la UdG, continua en fase d’estudi i debat la revisió del sistema d’avaluació dels GdR UdG, que ha de portar
a una millora de l’avaluació en els diferents àmbits de coneixement (científic, tecnològic, humanístic i social).
Pel que fa a les altres estructures de recerca de la UdG, el vicerectorat ha propiciat i finançat
que el GAMAR disposi de dos becaris que donin suport a la tasca que porta a terme aquest
laboratori de didàctica de la matemàtica, únic i modèlic a tot el país. Val a dir que el reconeixement d’aquesta estructura de recerca a escala nacional és tal que a Vilanova i la Geltrú es va
inaugurar, amb la participació del Vicerectorat de Recerca, un espai a l’IES Baix A Mar anomenat Laboratori de Matemàtica M. Antònia Canals.

5. Aprovació del Reglament d’empreses de base tecnològica a l’entorn de la UdG
Una altra de les actuacions que s’han dut a terme durant el curs 2015-2016, conjuntament amb
el Vicerectorat de Desenvolupament Normatiu, Governança i Comunicació, ha estat l’aprovació del Reglament d’empreses de base tecnològica a l’entorn de la UdG (BOUdG, núm. 1/2016).
Es va establir un període de 6 mesos durant el qual les empreses existents podien regularitzar
la seva situació i permetre l’entrada participada de la UdG.
Cal destacar que durant el 2016 s’ha creat Nabla (sistemes de recuperació d’energia en forma
de calor en instal·lacions industrials o domèstiques) i s’ha signat el protocol de creació d’IquaRobotics a mitjan octubre (explotació comercial de tecnologia en robòtica submarina).

6. Accions relacionades amb l’Escola de Doctorat
La Generalitat de Catalunya ha programat, per quart any consecutiu, la convocatòria de doctorats industrials, iniciativa que contribueix a la competitivitat i internacionalització del teixit
industrial català, retenint talent i situant els estudiants de doctorat en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa. Des del Vicerectorat de Recerca enguany no s’ha
fet tasca de difusió genèrica de la convocatòria, sinó que s’ha treballat més directament des de
la Unitat de Valorització de l’OITT amb possibles agents interessants. Així, s’han ofertat nous
doctorats industrials entre la UdG i institucions o centres de recerca, com l’Institut Català del
Suro o CETAQUA Centre Tecnològic de l’Aigua, i amb diverses empreses (per exemple, Smart
Structural Sensing Technologies 3S’TECH o Twistechnology Frimal Trading SL).
En col·laboració amb l’associació UdG.doc es va programar la Jornada del Doctorat, que va
assolir un èxit de participació sense precedents gràcies a la implicació i bona feina d’aquesta
associació de doctorands de la UdG.
Finalment, la UdG va concedir els Premis Extraordinaris de Doctorat 2015 en el decurs de la
inauguració del curs acadèmic 2016-2017, amb el suport organitzatiu del Vicerectorat de Recerca
i l’Escola de Doctorat, a través dels tribunals constituïts per a cada àmbit, i es va celebrar l’acte
d’investidura del doctor honoris causa Pere Balsells, impulsat per l’Escola Politècnica Superior.
S’ha revisat l’oferta formativa de doctorat i la seva vinculació als diferents programes de doctorat, adaptant l’oferta de cursos a les necessitats dels doctorands. Aprovat pel Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat (21/09/16).
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S’han programat reunions mensuals entre la direcció de l’Escola de Doctorat i els representants de l’associació UdG.doc per conèixer les problemàtiques dels doctorands i poder dur a
terme actuacions de millora.
També es mantenen trobades entre la direcció de l’Escola i els formadors, per tal de definir els
continguts dels cursos que es coordinen des de l’Escola.
En la programació de les Jornades de Doctorat de la UdG s’han adaptat les activitats a les necessitats formatives dels doctorands. S’aprova el calendari provisional d’activitats pel Comitè
de Direcció de l’Escola de Doctorat (07/04/2016).
Per altra banda, s’han portat a terme reunions entre la direcció de l’Escola de Doctorat i l’Oficina Universitat i Empresa.
6.1 Simplificació i revisió de la Normativa d’ordenació dels ensenyaments
S’han mantingut reunions quinzenals des del febrer de 2016 entre la directora de l’Escola de
Doctorat, el secretari general, la vicerectora de Desenvolupament Normatiu, Governança i Comunicació i un tècnic de l’Assessoria Jurídica. S’està treballant en una normativa que simplifiqui
el procediment i asseguri la qualitat de les tesis doctorals en un marc d’internacionalització de la
UdG. Aquest treball s’està finalitzant i serà presentat al Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat i a l’associació d’estudiants UdG.doc, i serà sotmès a l’aprovació del Consell de Govern.
6.2 Ajuts de matrícula per al doctorat
S’està treballant en una futura convocatòria d’ajuts de matrícula per al doctorat que està pendent d’aprovació de la Comissió de Qualitat interna i de la Comissió de Qualitat externa.
6.3 Creació de la Comissió de Qualitat de Centre
S’ha creat i aprovat la composició de la Comissió de Qualitat de Centre (Comitè de Direcció,
21/09/2016).

7. Programa de beques i convocatòries de transferència i innovació
A fi de potenciar la retenció de talent i assegurar el creixement del nombre de tesis doctorals
llegides a la UdG, es va convocar el Programa d’Ajuts per a Investigadors en Formació (IFUdG2016), que el 2016 ha beneficiat 18 persones en la modalitat A (estàndard) i una persona en
la modalitat B (cofinançada per ens externs a la UdG). Val a dir que les persones beneficiàries
pertanyen, de manera equilibrada, tant a l’àmbit humanístic i social com al científic i tecnològic. La dotació total del programa ha estat d’1.138.000 euros. Aquests ajuts es convoquen
en paral·lel als que cofinancen la UdG i la Universitat Externado (Colòmbia) en l’àmbit de la
formació de doctors, fruit d’un conveni de col·laboració.
La convocatòria per a becaris de transferència i innovació de la UdG, que afavoreix la generació
de nous perfils universitaris orientats a la transferència i a la innovació, està cofinançada pel
Consell Social al 50 % i pels agents de recerca beneficiaris al 25 %, i en la convocatòria del 2016
preveia dotar 18 beques durant 7 mesos, cosa que suposava un pressupost global de 76.800
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euros. Finalment s’han concedit 16 beques, repartides així: 9 als grups Tecnio, 4 als grups de
recerca de la UdG i 3 als serveis de la UdG (OITT i STR). Com a novetat, el curs de formació
en emprenedoria que segueixen els becaris ha estat programat conjuntament per l’OITT i la
Càtedra FPdGi de Joves Emprenedors.
A fi de dotar tot el PDI de la UdG d’oportunitats de formació, desenvolupament i internacionalització en el marc de la seva recerca, el mes de maig es publicava la convocatòria del 2016
d’ajuts complementaris per a la mobilitat d’investigadors de la UdG (MOB2016), adreçada al
personal investigador en formació sense borsa de viatges específica, al personal acadèmic doctor contractat i als TEU no doctors, per a estades de recerca fora de Catalunya. La dotació ha
estat de 50.000 euros i ha permès dotar 8 ajuts predoctorals i 7 postdoctorals.
Un any més la UdG ha elaborat els criteris per a l’avaluació dels ajuts per a la contractació de
personal novell per a l’any 2017 (FI2017) de la Direcció General de Recerca.

8. Activitats de divulgació de la recerca
En relació amb les relacions institucionals de la UdG vinculades a la recerca, el vicerector de
Recerca ha participat en diverses reunions de vicerectors de recerca de l’ACUP, especialment
pel que fa al projecte d’una nova aplicació de gestió de la recerca i a la iniciativa Portal de la
Recerca de Catalunya; s’ha reunit amb el nou subdirector general de Recerca de la Generalitat
de Catalunya, amb els directius d’Acció responsables del programa Tecnio i amb la nova direcció d’ICREA.
Per segon any consecutiu el Vicerectorat de Recerca ha organitzat, conjuntament amb Òmnium Cultural i el diari Ara, un cicle de miniconferències científiques divulgatives anomenades
“Càpsules de Ciència”, que han estat possibles gràcies a la col·laboració totalment desinteressada de diferents membres del PDI i del PAS (Joan San, José Antonio Donaire, Pep-Lluís de
la Rosa, Miquel Duran, Carmen Carretero, Xavier Aldeguer, Ramon Brugada, Víctor López i
Gemma Ros).
Ha prosseguit la col·laboració entre els grups de recerca de la UdG i el Departament d’Interior
de la Generalitat de Catalunya, enguany en els àmbits de la violència de gènere i de la prevenció
d’incendis.
El vicerectorat també ha participat en les Jornades Gironines del Mediterrani en Esclerosi
Múltiple, organitzades per l’IdIBGi, i ha mantingut diverses reunions amb la Fundació Princesa de Girona i amb la direcció de la Càtedra FPdGi de Joves Emprenedors, a fi de repensar
l’orientació d’aquesta, igualment com amb l’Ajuntament de Girona pel que fa al Centre Bloom.
La Unitat de Comunicació Científica ha portat a terme múltiples activitats, moltes de les quals
ja estan ben consolidades en el calendari anual de la UdG: participació a la Fira “La ciència entre tots”, participació de diversos investigadors en la Fira de la Ciència: “Petits i grans científics
i científiques” i a la Fira “Fem ciència”, organització del Campus PreBat i del Jove Campus de
Recerca, de la Nit de la Recerca i de les activitats vinculades a la Setmana de la Ciència. A més,
s’ha donat suport a l’organització i desenvolupament d’altres accions, com ara la First Lego
League i La Marató de TV3.
Cal destacar que s’ha rebut un nou ajut de la FECYT gràcies al qual s’ha posat en marxa el projecte Science Cities-Ciutats de Ciència, projecte de divulgació de la recerca que vol impactar en

36

Informe de gestió al Claustre 15/12/2016

7 ciutats properes a l’àrea d’influència de la Universitat de Girona, potenciant la presència de
la ciència en la societat i fomentant la ciència ciutadana: Banyoles, Blanes, Figueres, Girona,
Olot, Palamós i Sant Hilari Sacalm. Es tracta d’una prova pilot que, si funciona, es farà extensiva a altres ciutats en els propers anys.
El Congrés CRACS aprofita l’esforç realitzat pels estudiants de 2n de BAT en el treball de recerca de batxillerat, donant als participants l’oportunitat de demostrar les seves aptituds investigadores i comunicatives. En l’edició del 2016 es va adoptar un nou format i els participants van
presentar en un vídeo de 2 minuts el resultat de la seva recerca. Posteriorment es va celebrar
una jornada amb la defensa davant d’un tribunal dels 30 treballs seleccionats.
Enguany s’han premiat els millors treballs amb unes beques de descompte de matrícula de
primer curs a la UdG: premi del públic: 500 €, premi al millor vídeo: 500 €, premi a la millor
recerca: 1.500 €, premi a la millor defensa: 500 €, i una diploma honorífic al centre amb més
participants. Els premis han estat finançats íntegrament per la Fundació Princesa de Girona i
l’empresa Innova’t Educació i formalitzats a través d’uns convenis de col·laboració específics.
El Vicerectorat de Recerca ha participat en un intercanvi de mobilitat de PAS (Erasmus+), amb
el qual la secretària del Vicerectorat ha estat una setmana a la Universitat de París I (Panthéon
Sorbona), on ha pogut conèixer el funcionament de l’Institut de Recerca en Turisme, l’Oficina
de Serveis a la Recerca i l’Oficina de Relacions Internacionals.

9. Creació del Comitè d’Ètica i Bioseguretat en la recerca de la UdG
El Comitè d’Ètica i Bioseguretat en la Recerca de la UdG es va crear en la sessió del Consell de
Govern de 31 d’octubre de 2013, tot i que no es va constituir formalment fins al 21 de juliol de
2015. Des d’aleshores la seva missió és vetllar perquè els projectes de recerca que es desenvolupen a la UdG respectin els valors i principis ètics de la Declaració Universal dels Drets Humans
i de les declaracions, tractats i lleis que se’n deriven. A més, el Comitè d’Ètica i el Vicerectorat
de Recerca organitzaran sessions informatives entre els investigadors per divulgar la missió
del comitè, amb vista a futures convocatòries de projectes.

10. Projectes d’especialització i competitivitat territorial7
Des de fa més d’un any la Universitat de Girona i la Diputació de Girona, conjuntament amb
l’Ajuntament de Girona, han estat treballant en la definició d’una estratègia territorial conjunta per a la concreció dels projectes d’especialització i competitivitat territorial a la província de
Girona. Des del Vicerectorat Planificació, Innovació i Empresa s’ha liderat els diferents grups
de treball que han conduït a la presentació de 4 PECT amb participació i lideratge de la Universitat.
El resultat ha estat que al mes juliol es van presentar 5 projectes territorials, els quatre primers coordinats per la UdG i presentats conjuntament amb la Diputació de Girona:

7 	 Focalització, pàg. 9.
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1) PECT “Girona ecosistema innovador” (que inclou com a acció transversal i vertebradora
el Programa de Campus Sectorials mateix);
2) PECT “Costa Brava-Pirineu de Girona: natura, cultura i intel·ligència en xarxa”;
3) PECT “Girona, regió sensible a l’aigua”;
4) PECT “Girona regió saludable”;
5) PECT “Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial”.
Els quatre PECT coordinats per la UdG corresponen als àmbits temàtics del Campus CEI e-MTA i han estat coordinats pels campus sectorials corresponents.
Aquests projectes han estat presentats a la convocatòria de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT), en el marc de la RIS3CAT i del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de
la Generalitat de Catalunya.
D’aquests quatre PECT, el de “Girona ecosistema innovador”, de caràcter transversal, és el de
més transcendència, atesa la seva naturalesa i la molt alta repercussió territorial que tindrà. Té
com a objectiu organitzar els agents de la quàdruple hèlix de la demarcació de Girona com un
veritable sistema territorial d’innovació, operatiu i coordinat, un sistema interpretat com l’estructuració i dinamització de diversos ecosistemes innovadors sectorials en els àmbits estratègics provincials, que propiciïn la transferència de coneixement i de tecnologia de la universitat
a l’empresa, i el desenvolupament i innovació en les institucions i empreses gironines. S’han
definit 10 ecosistemes innovadors que, lògicament, són els mateixos que els campus sectorials
identificats per la UdG. Aquests ecosistemes innovadors es conceben com a sistemes articulats
de relació entre els agents de la quàdruple hèlix, dotats de plataformes tecnològiques que facilitin l’emprenedoria, la innovació oberta i l’accés de les PIME a tecnologies avançades i serveis
sofisticats.
En aquest PECT, la Universitat de Girona porta a terme una de les dues operacions clau: “Estructuració i dinamització dels ecosistemes innovadors sectorials estratègics de la província
de Girona”, que, com es pot deduir, correspon al Programa de Campus Sectorials. L’abast de
l’operació és el conjunt de la província de Girona. Pel que fa als ens locals, s’estén sense restricció als 8 consells comarcals de la província i als seus 222 municipis, amb un impacte indirecte
en prop de 750.000 habitants. Es preveu una participació d’agents actius dels sectors socioeconòmics dels 10 ecosistemes sense limitació geogràfica i, per tant, amb empreses i institucions.
Es preveu la participació activa de com a mínim unes 500 empreses o institucions en la dinàmica dels 10 campus sectorials.
L’impacte econòmic dels PECT per a la Universitat de Girona serà molt alt. Els 4 PECT en què
participa la UdG preveuen una inversió total de 17,5M €. D’aquests, la UdG aspira a una inversió de 3,17M €. Atès que el finançament d’aquests projectes correspon el 50 % al FEDER, el 25
% a la Diputació de Girona i l’altre 25 % a la Universitat mateixa, la UdG pot obtenir 2,38M €.
La resolució està prevista per abans del mes de març de 2017.
La importància d’aquests projectes és que consolida una posició de lideratge de la UdG davant
dels socis que hi estan actius, que són bàsicament ens locals. En el seu conjunt, es tracta de més
de 30 socis diferents, d’una importància rellevant, com es pot veure:
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“Girona ecosistema innovador”: Universitat de Girona, Diputació de Girona, Ajuntament de Figueres, Agència de Desenvolupament del Ripollès, Ajuntament d’Olot, Consell Comarcal de la Selva,
Cambra de Comerç de Girona, INNOVACC, AENTEG, Ajuntament de Platja d’Aro, EURECAT.
PECT “Girona, regió sensible a l’aigua”: Universitat de Girona, Junta d’Usuaris d’Aigua del
Baix Ter, IRTA, Fundació Mas Badia, Cambra de Comerç, Consorci de la Costa Brava, Fundació Mar, Diputació de Girona.
PECT “Costa Brava-Pirineu de Girona: naturalesa, cultura i turisme”: Universitat de Girona, Diputació de Girona, Patronat de Turisme, Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Consell Comarcal del
Baix Empordà, Consell Comarcal de la Selva, Consell Comarcal del Gironès, Consell Comarcal del
Pla de l’Estany, Agència de Desenvolupament del Ripollès, Turisme Garrotxa, Consell Comarcal de
la Cerdanya, Consorci Vies Verdes de Girona, Ajuntament de Lloret, Ajuntament de l’Escala.
PECT “Girona regió saludable (salut)”: Universitat de Girona, Dipsalut, IDIBGI, Fundació Salut Empordà, Diputació de Girona.
En aquests quatre PECT hi ha directament implicats 12 grups o unitats de la UdG, que
hi aporten cofinançament amb els seus propis recursos. Els 4 projectes tenen un calendari
d’execució previst que va del 2017 al 2019. De fet, s’ha demanat finançament per a aquests tres
anys, per bé que alguna de les actuacions que s’hi engloben poden tenir un abast temporal més
ampli. Concretament la més important, la relativa al Programa de Campus Sectorials, dins del
PECT “Girona ecosistema innovador”, està en marxa des del 2014 i no té prevista data de finalització, atès que és un programa institucional sense limitació temporal.

11. Política de Campus sectorials
11.1 Campus de l’Aigua
El Campus de l’Aigua ha heretat el treball iniciat el 2014 en el Campus d’Excel·lència Internacional Euromediterrani de l’Aigua i el Turisme (CEI e-MTA) i la seva vinculació amb altres
entitats dels sector. L’any 2015 va servir per constituir el consell assessor sectorial (CAS), format per un grup reduït de persones escollides per la seva trajectòria professional i personal,
externes a la universitat i l’autoritat de les quals és indiscutiblement reconeguda en el sector.
Cal destacar que, arran de les aportacions fetes pels membres del CAS a les reunions del 2015,
s’han pogut orientar diverses de les actuacions dutes a terme al llarg del 2016. El seu assessorament ha permès concretar les necessitats formatives dels principals perfils professionals
del sector; definir l’oferta cientificotècnica del campus que millor s’alinea amb les necessitats
d’R+D+I del sector i construir l’estratègia de comunicació del campus. Així doncs, aquest fet
reafirma la necessitat d’establir mecanismes relacionals amb el teixit socioeconòmic i al mateix
temps reforça l’estratègia del Programa de Campus Sectorials.
El dia 25 de novembre s’ha realitzat la tercera reunió de treball amb els membres del CAS.
Aquesta sessió ha servit per mostrar l’evolució del Campus de l’Aigua al llarg del 2016 i revisar
el pla de treball per al 2017.
El mes de maig es va constituir l’Agrupació sectorial del Campus Aigua, la qual serà la màxima
receptora de la tecnologia desenvolupada pels grups, marcant el tret de sortida per a les empreses i les diverses entitats del territori.
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El 2016, el clúster de recerca del campus s’ha incrementat amb la incorporació d’un nou grup
de recerca de la UdG que ha mostrat interès a formar-ne part, Agents Research Lab, i amb la
incorporació de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua; s’ha passat, doncs, de 34 grups l’any
2015 a 35 grups de la UdG i 3 de l’ICRA en aquest 2016. Així doncs, el clúster de recerca té ara
un total de 38 grups que poden oferir solucions tecnològiques en diversos àmbits relacionats
amb l’aigua.
L’acte va participar-hi gran part dels membres del Consell Assessor, el Sr. Jordi Agustí (director de l’Agència Catalana de l’Aigua), el Sr. Robert Mas (president del Clúster Català de
l’Aigua), el Sr. David Tapias (director d’R+D+I de FLUIDRA), el Sr. Xavier Tristán (gerent
del Consorci de la Costa Brava), el Sr. Fernando Valero (cap d’R+D+I i control de processos
d’ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya SA), el Sr. Jorge Juan Malfeito (director
d’R+D+I d’Acciona Agua) i el Sr. Carlos Montero (director general de Cetaqua), fet que va donar a l’esdeveniment una gran notorietat. A l’acte van assistir 67 empreses i institucions
A banda del desplegament territorial dels principals instruments del campus, també s’ha participat en diversos projectes estratègics, com ara les comunitats RIS3CAT Aigües i els PECT,
a més de participar activament en xarxes nacionals i internacionals com ara el Catalan Water
Partnership, la Plataforma Tecnològica Espanyola de l’Aigua, la Water Supply and Sanitation
Technology Platform o la Unió de les Universitats de la Mediterrània, entre altres.
Consell assessor: 13 membres
Clúster de recerca: 38 grups de recerca
Agrupació sectorial: 67 empreses/institucions
Tecnologies d’aigua llicenciades: 4
11.2 Campus del Turisme
El Campus del Turisme esdevé la continuació de l’aposta iniciada per la Universitat de Girona
en el marc del CEI e-MTA, en els àmbits del turisme i l’aigua. L’any 2015 es va constituir el
clúster de recerca, format per 19 grups de recerca i càtedres de la Universitat, i també es va
constituir el consell assessor sectorial, que està format per una dotzena de persones de reconegut prestigi i contrastada trajectòria en l’àmbit del turisme de l’àmbit català.
Pel que fa a la resta d’instruments del campus, en el Campus del Turisme es va activar l’agrupació sectorial el dia 18 de novembre, i va comptar amb l’assistència de 39 empreses que s’adscriuran al campus al llarg del primer trimestre de 2017. Finalment, el darrer instrument que
restarà per activar serà el clúster de formació, per bé que en l’àmbit del turisme el currículum
vertical està ben cobert, atès que actualment a la UdG es disposa del Grau en Turisme, de 3
màsters que gaudeixen de bona salut (inclòs l’Erasmus Mundus EMTM, que dirigeix el Dr.
Jaume Guia), i el Doctorat en Turisme. Mancaria, per tant, fer una reflexió sobre la formació
especialitzada.
Consell assessor: 12 membres
Clúster de recerca: 19 grups de recerca i càtedres
Agrupació sectorial: 39 empreses institucions
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11.3 Campus d’Alimentació i Gastronomia
Al llarg del 2016 s’ha desplegat el Campus d’Alimentació i Gastronomia, dirigit per la Dra. Carmen Carretero. Si bé es va posar en marxa l’any 2015, ha estat durant el 2016 que ha desplegat
els seus principals instruments. A principi d’any es va realitzar l’avaluació del pla director del
campus per part d’experts externs (Pere Cornellà, de Cafès Cornellà, i J. M. Monfort, director
de l’IRTA, Divisió de Monells). L’avaluació positiva i constructiva que han realitzat els avaluadors ha impulsat la realització de noves accions en el marc del campus.
Així, el mes de març es va constituir el consell assessor sectorial, integrat per una dotzena
d’experts del sector i de les institucions relacionades amb l’alimentació i la gastronomia. Els
membres que l’integren són de reconegut prestigi nacional, tant per la seva trajectòria professional com per les institucions i empreses que representen: Adriana Casademont (presidenta
i consellera delegada de Casademont, SA); Carles Chetrit (R&D business knowledge manager
de Bioibérica, SA); Pere Cornellà (director general de Cafès Cornellà i president de PIMEC
Girona); Alfredo Fenollosa Domènech (senior vice-president de Nestlé,Suïssa, i director tècnic per a Àsia, Oceania i Àfrica); Marta Hugas (cap del Biological Hazards and Contaminants
Unit Risk Assessment and Scientific Assistance Department de l’Agència Europea de Seguretat
Alimentària-EFSA); Jorge Jordana (director del Departament Agroalimentari de la Fundación
Láfer i president de la Plataforma Tecnológica Food for Life-Spain); Toni Massanés (director
general de la Fundació Alícia); Josep Maria Monfort Bolívar (director general de l’Institut de
Recerca i Tecnologia Agroalimentària-IRTA); Daniel Ramon (professor investigador del CSIC i
director científic i conseller delegat de l’empresa biotecnològica Biópolis, SL); Joan Roca (xef
d’El Celler de Can Roca), i Judith Viader (directora General de Frit Ravich, SL).
Al mateix temps, s’ha anat treballant en el clúster de recerca, del qual formen part 19 grups de
recerca i càtedres de la Universitat de Girona. En les diverses reunions que s’han mantingut,
s’han discutit propostes de projectes i d’actuacions a realitzar.
Consell assessor: 12 membres
Clúster de recerca: 19 grups de recerca i càtedres
Agrupació sectorial: en constitució (previsió de 40 empreses i institucions, a finals de 2017)
11.4 Campus de Comunicació Cultural i Corporativa
Al llarg del 2016 s’ha desplegat el Campus de Comunicació Cultural i Corporativa, dirigit pel
Dr. Lluís Costa. Si bé es va posar en marxa l’any 2015, ha estat durant el 2016 que se n’han
desplegat els principals instruments. A principis d’any es va realitzar l’avaluació del pla director del campus per part d’experts externs (Robert Rodergas, publicista, i Ramon Rovira, sotsdirector general de Comunicació i Relacions Institucionals del Banc de Sabadell). L’avaluació
positiva i constructiva que van fer els avaluadors ha impulsat la realització de noves accions en
el marc del campus.
El mes de maig es constitueix el consell assessor sectorial, del qual formen part els següents
agents, de reconegut prestigi nacional, tant per la seva trajectòria professional com per les institucions i empreses que representen: Jordi Bosch Molinet, president del grup Endemol; Josep Caminal Badia, director general de Presidència del Grup Godó; Germà Capdevila Vernet,
periodista, editor de la revista Esguard i director del Consell Editorial de Nació Digital; Oriol
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Cases Vilà, cap de premsa i comunicació de l’Ajuntament de Girona; Josep Cuní Llaudet, periodista i president de Broadcaster; Harvey Evans, cap de Comunicació de l’Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) i cap de Comunicació Científica de
l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC); Isabel Grifoll, vicepresidenta
a Barcelona d’Atrevia; Toni Iglésies Trias, soci fundador d’Iglésies Associats; Francesc Pena
Carbó, president de l’ACN (Intracatalònia, SA) i conseller delegat de la Xarxa Audiovisual Local; Genís Roca Verard, fundador i president de Roca Salvatella; Robert Rodergas Pagès, creatiu i membre d’honor de l’Acadèmia de Publicitat; Ramon Rovira Pol, sotsdirector general
de Comunicació i Relacions Institucionals del Banc Sabadell; Salvador Sunyer Bover, director
de Bitó Produccions i director del Festival Temporada Alta; Joaquim Vidal Perpinyà, president
d’Hermes Comunicació, president de la Fundació Valvi i soci fundador de Televisió de Girona;
Jordi Xargayó Teixidor, director del Diari de Girona, i Xavier Xirgo Teixidor, director d’El
Punt Avui.
El Campus de Comunicació Cultural i Corporativa participa en diferents òrgans i estructures:
és membre de la Comissió Assessora sobre Publicitat (CAPI) de la Generalitat de Catalunya,
òrgan encarregat de garantir que la publicitat institucional de les administracions públiques
actuï amb objectivitat.
Així mateix, el Campus de Comunicació Cultural i Corporativa també participa en la Comissió
del Centenari de Carles Fontserè, impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya. En el marc d’aquesta iniciativa, es col·labora en la realització d’un cicle de conferències intitulat El poder de la imatge: del cartellisme al fotoperiodisme. El mes de juny
passat també es va impulsar, des del campus, i de forma conjunta amb la Societat Catalana de
Comunicació, la XXVI conferència anual, que va tenir lloc a l’Institut d’Estudis Gironins. També es van realitzar presentacions del campus en contextos estrictament acadèmics, com ara la
jornada Doctoral Summer School 2016, organitzada per la Universitat Autònoma de Barcelona
el mes de juliol.
També s’ha signat un conveni de col·laboració amb tres agents clau en el camp de la comunicació cultural i corporativa amb Nació Digital.
Consell assessor: 17 membres
Clúster de recerca: 10 grups de recerca i càtedres
Agrupació sectorial: en constitució (previsió de 40 empreses i institucions, a finals de 2016)
11.5 Campus de Compòsits
El Campus de Compòsits, dirigit pel Dr. Josep Costa, es va posar en marxa l’any 2015. Al llarg
del 2016 s’han fet algunes actuacions clau, entre les quals cal destacar la constitució del consell
assessor sectorial. Els membres que integren el consell assessor del Campus de Compòsits són
de reconegut prestigi nacional, tant per la seva trajectòria professional com per les institucions
i empreses que representen: Rafael Ávila Domínguez (responsable de Materials Compostos de
Matriu Termoestable-Airbus); Marco Brinkman (director d’Airborne Services); Jordi Brufau
(vicepresident executiu de la Divisió de Laboratoris, APPLUS Services, SA i director gerent
d’APPLUS LGAI Technological Center SA); Pedro Camanho (vicepresident d’INEGI); Joaquim
Coello Brufau (assessor a la presidència de GAMESA); Jaume Guàrdia Pont (conseller delegat
de Concentrol); Joan Guasch Corominas (director de l’Àrea de Mercats Públics d’Eurecat);
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Joan Guinart Puigvert (director general industrial de Torraspapel SA); José María Lagarón
(responsable de projectes del Laboratori d’Envasos de l’Institut d’Agroquímica i Tecnologia
d’Aliments IATA, CSIC València, i promotor de l’empresa de base nanobiotecnològica Nanobiomatters SL); M. Pilar de Miguel Ortega (responsable de l’Àrea de Materials i Nanomateriales
de la Direcció de Promoció i Cooperació de CDTI); Encarna del Olmo Castillejos (Ariane 6 technology and innovation manager, Airbus SAFRAN Launchers); Elio Pajares (Bretones Operations Manager a Airborne Aerospace); Carlo Paulotto (cap del Grup de Disseny Estructural
d’Acciona Infraestructuras); Francesc Perarnau (GESTAMP - director d’Estratègia i Innovació,
secretari del Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya CIAC); Lluís Raurich Molinas
(business development manager d’ENGI-COM, president del Clúster de Materials Avançats
de Catalunya); M. Eugenia Rodríguez Sierra (directora de la Unitat de Compòsits d’Eurecat), i
Jaume Veciana i Miró (Institut de Ciència de Materials de Barcelona ICMAB-CSIC).
Consell assessor: 16 membres
Clúster de recerca: 9 grups de recerca i càtedres
Agrupació sectorial: en constitució (previsió de 60 empreses i institucions, el primer semestre 2017)
11.6 Campus de Salut
El Campus de Salut va superar durant l’any 2015 la fase 1 (definició del focus) i ha estat durant
el 2016 que ha desplegat la fase 2 (estructuració del campus). Aquest any s’ha redactat el pla
director, comptant amb la participació dels grups de recerca promotors del campus, i s’ha realitzat una primera identificació dels actors que formaran part del consell assessor sectorial, del
clúster de recerca i de l’agrupació sectorial d’empreses i institucions.
Els seus principals instruments es posaran en marxa durant l’últim trimestre de 2016. Així,
l’avaluació del pla director per part d’experts externs (J. J. Navas, de l’ICS; C. Cabezas, de Promoció de la Salut, i A. Barberà, de Biocat) va tenir lloc el passat mes d’octubre.
Consell assessor: previsió de 14 membres
Clúster de recerca: previsió de 20 grups de recerca i càtedres
Agrupació sectorial: en constitució (previsió de 40 empreses i institucions durant el primer
semestre de 2017)
11.7 Campus del Patrimoni Cultural i Natural
Després d’haver-se aprovat la proposta de creació del Campus del Patrimoni Cultural i Natural
l’any 2015, s’ha posat en marxa durant el 2016. N’assumeix la direcció científica el Dr. Josep Vila.
Es comencen a desplegar els principals instruments del campus. S’ha redactat el pla director, amb
la participació d’investigadors tant del camp cultural com del natural. Es comença a organitzar,
també, l’avaluació del campus, la constitució del consell assessor sectorial i del clúster de recerca.
De forma simultània, es desperten alguns projectes i iniciatives de col·laboració amb agents del
sector, entre els quals destaquen els següents: proposta de sol·licitud de Costa Brava Reserva
de la Biosfera (amb la Fundació Mar), restauració del patrimoni de Sant Aniol d’Aguja, proposta de valorització patrimonial del Centre de Cultura i Natura Can Trona de la Vall d’en Bas.
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12. Comunitat RIS3CAT Aigües
A finals del 2015 ACCIÓ va crear un instrument de finançament per promoure agrupacions
voluntàries d’empreses i d’agents del sistema d’R+D i innovació català per impulsar projectes
col·laboratius amb un clar component de transferència. Aquest instrument, conegut amb el
nom de Comunitats RIS3CAT, cobreix el 50 % del cost dels projectes col·laboratius de recerca,
desenvolupament i innovació, emmarcats en la RIS3CAT i en el programa operatiu FEDER
de Catalunya 2014-2020. Els diversos agents catalans del sector de l’aigua van decidir crear
la Comunitat RIS3CAT Aigües amb un total de 38 entitats participants, un 65 % empreses i la
resta, centres de recerca, universitats i associacions.
Entitats participants: 24 empreses, 6 universitats, 6 centres de recerca, l’Agència Catalana de
l’Aigua i el Clúster Català de l’Aigua.

13. Creació del Centre d’Innovació en Gastronomia de Girona
El Centre d’Innovació en Gastronomia de Girona esdevé un centre mixt de recerca, innovació
i formació especialitzades en el camp de la gastronomia, la restauració i l’alimentació, i té la
voluntat d’esdevenir un referent nacional i internacional que contribueixi a identificar Girona
com a territori gastronòmic d’excel·lència. Se signà el conveni el mes de gener de 2016.

14. Realització de dues edicions del MOOC “Introducción a la cocina al vacío de El
Celler de Can Roca”
La primera edició del curs MOOC “Introducción a la cocina al vacío de El Celler de Can Roca”
es realitza de maig a juny de 2016, i s’imparteix a través de la plataforma Miríada-X, i la segona
edició, d’octubre a desembre de 2016.
El MOOC (massive online open course) és una tipologia de curs gratuït i a distància, molt estès
als Estats Units, que pretén compartir i difondre coneixement a partir dels materials audiovisuals que els professors posen a disposició dels alumnes a través de la web i dels debats que
es plantegen en l’aula global. El MOOC “Introducción a la cocina al vacío de El Celler de Can
Roca”, organitzat en 6 mòduls, ha estat rodat íntegrament a la cuina d’El Celler de Can Roca i a
La Masia (I+R), l’espai de desenvolupament creatiu, difusió de coneixement i formació interna
de l’equip dels germans Roca. Impartit per Salvador Brugués, cuiner especialista en la tècnica
de la cocció a baixa temperatura, el curs ofereix les bases de la tècnica de la cuina al buit des
de l’experiència del restaurant. Aquesta tècnica s’emmarca en el corrent de la cocció a baixa
temperatura, en què es cou el producte amb el màxim respecte i amb un resultat final de gran
qualitat organolèptica. En la primera edició el nombre total de persones que s’hi van inscriure
foren 18.139, de les quals 3.410 han finalitzat el curs.

15. Creació de NacióDigital Labs&Data-Laboratori d’Innovació en Nous Formats
i Llenguatges Periodístics, centre mixt de NacióDigital i la Universitat de Girona
S’ha creat un centre mixt que investigarà i proposarà formats i eines innovadores en periodisme digital en el marc del Campus de Comunicació Cultural i Corporativa de la UdG.
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16. Política de professorat docent universitari
16.1 Aprovació dels criteris de definició de la plantilla teòrica de professorat de la Universitat
de Girona i de les directrius de planificació de la contractació
El 18 de febrer de 2016 va tenir lloc l’aprovació pel Claustre extraordinari de la Universitat de
Girona de l’acord sobre “Criteris per a la definició de la plantilla teòrica de professorat de la
Universitat de Girona”. Conjuntament amb els departaments, s’ha dut a terme una anàlisi de la
situació departament per departament, per analitzar l’impacte de la implantació de la plantilla
teòrica. Els departaments han elaborat documents de treball per a la planificació del desenvolupament de la seva plantilla a mitjà termini, amb atenció especial a la previsió de jubilacions i
a l’evolució de l’encàrrec docent i de la capacitat docent del professorat a temps complet.
Per tal d’ajustar la contractació a la projecció derivada de la plantilla teòrica, el Consell de Govern va aprovar les directrius de planificació de la contractació (sessió núm. 3/2016, de 12 de
maig), que contenen els criteris generals per a la priorització de les noves contractacions, tant
de professorat permanent com temporal a temps complet, així com els criteris generals per a la
promoció a la posició de catedràtic. També s’hi inclouen mesures transitòries referides al professorat a temps complet que estava contractat en el moment d’aprovar-se els criteris de definició de la plantilla teòrica. En aplicació d’aquests criteris, el Consell de Govern núm. 4/2016,
de 22 de juny, va aprovar l’oferta pública de contractació de professorat per a l’any 2016. En
aquesta oferta s’hi van incloure les places convocades en aplicació del programa de retenció de
talent adreçat a investigadors Ramón y Cajal (“Programa per al desenvolupament de la carrera
professional del personal investigador doctor amb acreditada capacitat investigadora” (CdG
23.04.2015). La Normativa per a la selecció del personal dins d’aquest programa fou aprovada
pel Consell de Govern en la sessió núm. 3/16, de 12 de maig.
L’acord sobre directrius de planificació de la contractació preveu la constitució d’una comissió
d’assessorament del Vicerectorat de Personal Docent i Investigador per a les qüestions que
sorgeixin en l’aplicació de les directrius. Aquesta comissió començarà les seves tasques amb
relació a la planificació de la contractació de l’any 2017.
16.2 Pla Marc de formació del PDI de la UdG (2017-2020)
S’ha redactat, en col·laboració amb els representants sindicals del PDI, un nou pla marc de formació pel professorat docent universitari que substitueix l’anterior, ja finalitzat, sobre la base
de prioritzar la innovació en la metodologia docent i en l’actualització dels continguts docents
i els coneixements científics. Aquest nou pla marc dóna un paper molt rellevant a la comissió
paritària VRPDI-seccions sindicals de la UdG, i compta amb la col·laboració de l’ICE Josep
Pallach i altres agents.
16.3 Foment del coneixement de l’anglès entre el PDI i el PAS de la UdG
En el marc del Pla de formació en llengua anglesa s’han programat 40 activitats formatives
durant el 2016, dirigides tant al PAS com al PDI. També s’ha informat periòdicament el PDI
sobre recursos docents en anglès i sobre les acreditacions i avaluacions de l’expressió oral i
escrita en la docència.
El Servei de Llengües Modernes està preparant mòduls específics que s’oferiran a partir del
curs 2016-2017.
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S’ha revisat la normativa interna sobre requisits d’accés del PDI a cursos d’idiomes del Servei
de Llengües Modernes, a partir d’una oferta integrada de cursos, en la qual l’aprenentatge i
millora de l’anglès s’estructura en tres nivells (generals, específics dins del programa general
de formació PAS-PDI, i anglès aplicat a la docència i a la recerca).
16.4 Aprovació dels protocols d’informació, consulta i negociació col·lectiva
El febrer de 2016 va tenir lloc la signatura per totes les seccions sindicals de la UdG del protocol d’informació, consulta i negociació col·lectiva de la UdG i es van posar en funcionament les
comissions mixtes Vicerectorat de Personal Docent i Investigador - comitè d’empresa del PDI
laboral i Vicerectorat de Personal Docent i Investigador-Junta de Personal del PDI funcionari,
d’acord amb el protocols signats. Aquests documents emmarquen les funcions d’informació i
de negociació de les reunions periòdiques amb els representants sindicals, distingint el PDI
funcionari i el PDI laboral, i faran possible augmentar l’eficiència i la transparència en la gestió
de la informació i en el desenvolupament de la negociació col·lectiva.
16.5 Promoció de la mobilitat del PDI
S’ha treballat en el disseny de noves mesures d’informació i foment dels programes de mobilitat, que permetin incrementar significativament el nombre de PDI que hi participa. Prèviament, es va fer una anàlisi dels elements interns que poden dificultar o impedir la mobilitat,
amb la col·laboració de professorat implicat i que té experiència en aquestes activitats.
16.6 Accions d’acompanyament del PDI que s’incorpora a la UdG
S’ha constituït un grup de treball, amb la participació de diferents serveis, per revisar els processos d’acollida del PDI de nova incorporació, en tots els seus perfils. Durant el darrer trimestre de 2016 s’ha recopilat informació dels departaments i dels centres docents, i el primer
trimestre de 2017 es presentarà un document amb accions de millora i unificació de criteris.
16.7 Pla d’activitats del PDI
S’ha endegat la primera fase del debat dirigit al disseny del pla d’activitats del PDI, d’acord amb
el programa de govern. Un grup de treball conjunt entre el Vicerectorat de Personal Docent i
Investigador i el Vicerectorat d’Economia i Infraestructures elabora un programa pilot de pla
d’activitats del PDI, que faci possible registrar, reconèixer i retribuir, mitjançant recursos que
no gravin el capítol 1 del pressupost, les activitats d’interès per a la universitat, més enllà de les
actualment reconegudes mitjançant reducció de l’encàrrec docent o complements retributius
específics. La previsió és fer possible l’aplicació del programa pilot el curs 2017-2018.
16.8 Convocatòria de concursos de professorat associat i borsa de treball
Al darrer trimestre de 2016 s’ha posat en marxa el procediment per fer concursos de professorat associat a la pràctica totalitat dels departaments, incloent la novetat que en el mateix
concurs les comissions avaluadores verificaran les capacitats i perfils d’especialització de tots
els candidats presentats, i els que no guanyin el concurs passaran a formar part d’una borsa
per a futures contractacions per via d’urgència, per necessitats sobrevingudes o contingències
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de programació. Aquest procés s’emmarca en la política de regularització dels casos de contractació per via directa que s’havien perllongat en el temps a causa de la manca de concursos.
16.9 Constitució de la
Hospital Josep Trueta

comissió acadèmica i de professorat dins de l’àmbit del concert

UdG-ICS

S’han desplegat els treballs de la comissió acadèmica i de professorat UdG-ICS, amb l’objectiu
de planificar el desplegament de les places de professorat vinculat dins els estudis de medicina
i infermeria, i també de supervisar i coordinar la participació dels professionals sanitaris de
l’Hospital Josep Trueta i d’altres centres sanitaris inclosos en el concert ICS-UdG per a la docència als estudis impartits a la UdG.
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EIX IV. GOVERN I GESTIÓ
1. El Claustre de la Universitat de Girona i el compromís per una universitat pública
El Claustre de la Universitat de Girona va debatre i votar el document titulat “Per un sistema
universitari públic de qualitat” 8[1], a proposta del Consell de Direcció, que va ser avalat pel 96%
dels claustrals. El document es va elevar al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, i
a l’Associació Catalana d’Universitats Públiques. El Claustre de la Universitat de Girona va ser el
primer d’una universitat pública que va aprovar una proposta d’aquestes característiques.
Aquest posicionament del Claustre de la Universitat de Girona va ser l’inici d’un debat entre els
rectors i entre els presidents dels consells socials de les universitats públiques catalanes, en el
marc de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, que va finalitzar amb l’aprovació d’una
Declaració dels rectors i presidents dels Consells Socials en matèria de política universitària.9

2. Situació del Parc Científic i Tecnològic
El Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona és una fundació privada que té com
a objectiu fomentar la investigació, tant bàsica com aplicada, i potenciar la transferència de
coneixement i de tecnologia.
Amb el concurs de creditors i el pla de viabilitat que s’ha impulsat s’ha sanejat el compte d’explotació i ha permès obtenir, per primer vegada, un resultat positiu de 606.000 euros abans
d’interessos, impostos, depreciacions i amortitzacions l’any 2015.
El 20 d’octubre, el Consell Social de la Universitat de Girona va aprovar per unanimitat fer una
aportació única de 3’39 milions al Parc per facilitar l’acord amb el Ministerio. La Diputació de
Girona, l’Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya aportaran 6, 2 i quasi 5 milions
d’euros al Parc, per tal de recolzar i donar la viabilitat que es mereix el projecte, fins a les màximes conseqüències, donant així la possibilitat d’una sortida avantatjosa per al parc.
Actualment, en el parc hi treballen 1345 persones aprox. en un total de mes de 140 agents distribuïts en empreses, grups de recerca , institucions i serveis entre d’altres.
Cal fer menció d’aquelles empreses que ja formaven part del Parc i que aquest últim any han
fet expansió en el nostre entorn com:
– AB-BIOTICS
– CETREA
– DOCUCHEM
– GOODGUT
– LIDERALIA
– SEVIBE CELLS

– SOM ENERGIA
– COGNEX
(abans AQSENSE)
– CODI
TRAMUNTANA

– CLAITEC SOLUTIONS
– E-DEON.NET
– IDEADED SC
– SYNAPTIK

8 	http://www.udg.edu/Portals/0/20160218_Per_una_Universitat_Publica.pdf
9 	http://www.acup.cat/sites/default/files/27102016declaracioacup.pdf
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Cal esmentar, especialment, empreses com AIRBORNE (materials compòsits per aeronàutica)
que ha ocupat la totalitat d’un edifici. Remarcar el recolzament important d’investigadors del
grup AMADE de la UdG, per aquesta empresa.
Després d’intenses negociacions i amb interès per ambdues parts, s’ha signat un contracte amb
l’empresa HIPRA, dedicada a la investigació i producció de productes per a la Salud animal.
Empreses de nova creació i d’importància cabdal també, per a la innovació i desenvolupament com:
– ABACODE WEB
– LABORATORIS ALTIMIR
– MARKITUDE
– NAXXIS

– NUTRIKA
– SCM LOGSID GROUP
– IQUA ROBOTICS SL
– SPARK IBÈRICA SAU

En aquests moments, el Parc es troba en una situació ocupacional positiva i amb un interès
socio-econòmic en creixement.

3. Actuacions de Secretaria General
La tasca de la Secretaria General és fonamentalment de seguiment dels processos jurídics, dels
de certificació, nomenaments, cessaments, essent doncs més significatiu quantitativament el
treball burocràtic que els projectes amb significació política.
No obstant, es poden destacar diverses accions dirigides a la imformatització i simplificació de
processos:
3.1	Gestor de nomenaments i cessaments per a càrrecs i encàrrecs
S’ha executat la tercera fase del gestor de nomenaments i cessaments per a càrrecs i encàrrecs.
Aquesta tercera fase va iniciar en proves a principis de 2016, duent ja a terme tots els processos
per al nomenament o cessament de manera electrònica. A partir del mes de setembre està ja
operativa l’aplicació, amb un nou accés a la Seu Electrònica de la UdG, per tal que es puguin ja
realitzar també les propostes de nomenament i cessament de forma electrònica i se’n pugui fer
el seguiment en temps real.
El mateix gestor de nomenaments i cessaments incorpora ja la possibilitat de que qualsevol
membre del PDI pugui sol·licitar i obtenir de forma immediata certificats amb signatura electrònica dels càrrecs i encàrrecs que hagi exercit.
En la primera part del 2016 es va acabar la primera fase del disseny d’una aplicació que permeti automatitzar tot el procés de proposta, validació i signatura de convenis, així com de seguiment dels convenis signats. Aquesta aplicació haurà de permetre agilitzar el procés de signatura dels convenis i donar-ne transparència en temps real. En la primera fase del disseny es van
dibuixar els circuits, pantalles i documents necessaris. Després de l’estiu s’ha tret el concurs
per a adjudicar la construcció de l’aplicació informàtica i ja ha estat adjudicat, de manera que
en els primers mesos de 2017 estarà operativa pel què fa als convenis que es gestionen des de
Secretaria General i posteriorment s’hi aniran incorporant els que es gestionen des de l’ORE,
la Borsa de Treball i l’OITT.
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3.2 Digitalització del llibre d’actes de la Comissió Gestora
S’ha validat per la fase final el llibre d’actes de la Comissió Gestora, el Claustre Provisional, el
Claustre Constituent i la Junta de Govern i per a la seva digitalització.
3.3 Revisió de les normatives de doctorat i postgrau per a la seva simplificació
Conjuntament amb el Vicerectorat de Desenvolupament Normatiu, Governança i Comunicació
i amb la col·laboració de la direcció de l’Escola de Doctorat i de la política de màsters s’ha dut
a terme una revisió en profunditat de tota la normativa UdG relativa al postgrau. La voluntat
és la simplificació dels procediments administratius, evitar la burocratització, potenciar els
tràmits electrònics i refondre la normativa per evitar la dispersió normativa actual. Aquests
treballs estan en la fase final, abans de passar els documents a debat i aprovació pels òrgans
corresponents. En aquest sentit, estem incidint en més de 25 normatives aplicables i el que ha
comportat la necessitat d’un pla de treball setmanal i es tracta d’un procés llarg de revisió.

4. Proximitat i comunitat universitària
En el marc de la política de proximitat del Consell de direcció (rector, gerent, vicerectors, secretari general i adjunts) s’han dut a terme durnat l’any 2016 diferents trobades amb els diferents col·lectius de la comunitat universitària.
La voluntat és de mantenir un diàleg constant entre els col·lectius de la nostra universitat per
tal de conèixer de primera mà quines són les seves inquietuds i problemàtiques.
En primer terme, es van dur a terme unes trobades amb els equips de direcció de cada un dels
centres docents de la nostra Universitat.
Aquestes són les dates de reuions amb els equips de direcció de Facultats i Escola Politècnica
Superior:
10 de novembre de 2015 Escola Politècnica Superior
1 de desembre de 2015

Facultat d’Educació i Psicologia

9 de febrer de 2016

Facultat de Lletres

1 de març de 2016

Facultat d’Infermeria

26 d’abril de 2016

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

17 de maig de 2016

Facultat de Medicina

31 de maig de 2016

Facultat de Turisme

14 de juny de 2016

Facultat de Dret

21 de juny de 2016

Facultat de Ciències

20 de setembre de 2016

Consell d’Estudiants

15 de novembre de 2016 Coordinadors de Programes de Doctorat i Màsters
22 de novembre de 2016 PAS claustral
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Una altra actuació, que ja és el tercer any que es du a terme, són les trobades dels vicerectors
amb els claustrals. Cal tenir en compte que aquest any s’ha produït la renovació de gran part dels
claustrals i, per tant, s’ha cregut que era una nova oportunitat per conèixer-ne les inquietuds.
En el marc de la transparència amb què el Consell de Direcció pretén dur a terme la seva tasca,
es descriuen quines són les inquietuds més recurrents que s’han copsat en aquestes trobades:
– En relació amb Del PDI
Les dificultats de promoció i consolidació en el context actual.
Valoració dels ajuts de millora de la productivitat científica i la convocatòria d’ajuts pels
gestors
Espais i necessitats per a la recerca
Demanda de suport del PAS
– En relació amb Del PAS
Demandes en relació amb el programa de vacances, saturació del menjador del Barri Vell
Aplicació i execució de la places en relació amb l’RLT
Petició de millora dels equips informàtics i de les condicions de treball (cadires, pantalles, etc.)
– Dels estudiants
Voluntat de buscar mecanismes que permetin i fomentin la funció de representants dels
estudiants
Suport en la creació de sectorials per graus

5. Actuacions en l’àmbit de Seguretat i Salut Laboral (SSL)
A més de les accions habituals de SSL, les accions més destacades durant el 2016 han estat:
– S’han prioritzat les actuacions en SSL, i la proposta d’actuacions per part del Comitè de SSL.
–	El rector ha fet una reserva de 50.000 € a càrrec d’accions de govern que, si cal, se’n podrà
disposar per tal de cobrir major despesa derivada de la programació 2016 d’actuacions de
prevenció feta pel Comitè de SSL. Anàlogament, el vicerectorat d’economia i infraestructures ha fet una reserva de 50.000 € addicionals per a inversions relacionades amb SSL.
–	Per al 2007 s’ha incrementat el pressupost de l’Oficina de Salut Laboral dedicat a SSL en
un 166% per tal de cobrir la previsió despeses corresponents a la programació 2017 de les
actuacions de prevenció feta pel Comitè de SSL.
–	S’ha realitzat una Auditoria externa per detectar les mancances en SSL i programar la seva
correcció.
–	S’ha iniciat la implantació de mesures correctores derivades de l’avaluació de riscos psicosocials del PAS.
–	El grup de treball d’avaluació de riscos psicosocials del PDI, en el marc del Comitè de SSL,
ha estat treballant en l’anàlisi de les enquestes realitzades al PDI i en la proposta de les mesures correctores conseqüents.
–	S’ha realitzat la revisió ergonòmica de diferents llocs de treball amb PVD, i accions de millora ergonòmica planificades i altres, a sol·licitud dels propis treballadors.
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–	S’ha efectuat la revisió de seguretat biològica i de totes les campanes de gasos de seguretat
biològica de la UdG, i la conseqüent reparació de les deficiències detectades a la revisió de
l’any 2015.

6. Actuacions de l’àmbit del personal d’administració i serveis i la RLT
6.1 Aprovació de la fase 4 de les modificacions de la relació de llocs de treball (RLT)
En data 9 de març s’eleva al Consell Social la proposta de modificació de l’RLT que afecta els
serveis centrals i l’ICE. Abans d’elaborar la proposta s’ha procedit, com en les actuacions anteriors de modificació de l’RLT, a la negociació preceptiva amb els representants del personal.
En el cas de la Junta de Personal d’Administració i Serveis funcionari es va arribar a un acord
(manifestat en un document signat el 2 de març de 2016), no així amb el Comitè d’Empresa de
PAS laboral. Aquesta proposta compleix el compromís rectoral d’adequar l’RLT a la situació
real, reflectint tots els llocs estructurals i, d’aquesta manera, donar, en compliment de la norma, garantia al personal que la seva situació està degudament recollida en la relació de llocs
de treball10:
–	Han quedat reflectits tots els llocs de treball que, tenint la consideració d’estructurals, no
figuraven en l’RLT, alhora que s’ha procedit a amortitzar els llocs desfasats i sense proveir i
a definir com “A extingir” els llocs que està previst amortitzar en el moment que causin baixa les persones que els ocupen. Amb aquesta actuació han quedat reflectits a l’RLT tots els
llocs d’administratius especialitzats que, malgrat haver desenvolupat funcions estructurals,
han tingut fins a la data la consideració de reforços puntuals.
–	En compliment de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per
al 2016 i del Decret llei de la Generalitat de Catalunya 1/2016, de 19 de gener, s’ha incorporat l’1 % d’increment en el complement específic del personal funcionari i en el complement
de lloc del personal laboral.
–	S’ha inclòs el complement de millora addicional del PAS laboral, el qual fins ara estava inclòs en les taules retributives i en nòmina, però no en l’RLT.
–	S’ha incorporat als llocs de treball del PAS laboral a qui pertoca un complement de plus de
perillositat, toxicitat i duresa, que fins ara no estava recollit a l’RLT.
6.2 Convocatòries per a la cobertura de llocs de treball
Al llarg de l’any 2016, majoritàriament com a conseqüència directa o indirecta de les modificacions en l’RLT, s’han gestionat diversos concursos per a la cobertura de llocs de treball.
A les taules següents s’identifiquen per col·lectiu, tipus i estat de tramitació.

10 Estabilització i millora dels llocs de treball, pàg. 40.
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PERSONAL FUNCIONARI
CONCURSOS INTERNS FINALITZATS
CONCURS

PLAÇA

UNITAT O SERVEI

CIFCP-01/16
CIFCP-02/16

Cap Secretaria Acadèmica
Secretaria de Deganat

CIFCP-03/16

5 Responsables administratius

AE DE LA SALUT
AE DE LA SALUT
1 - AE DE LA SALUT
1 - AE DRET/ECONÒMIQUES
1 - AE LLETRES/TURISME
1 - AE TÈCNICS
1 - AE EDUCACIÓ
AE LLETRES/TURISME
BIBLIOTECA
SEPIC
OITT
SEPIC

Cap Secretaria Acadèmica
Director/a Biblioteca
CIFCP-07/16
Tècnic/a administratiu
CIFCP-08/16
Cap d’Ajuts a la Recerca
CIFCP-09/16 Tècnic/a administratiu econòmic C-20
Cap Biblioteca
CIFCP-11/16
Montilivi BBB-24b
CIFCP-04/16
CIFCP-05/16

BIBLIOTECA -DESERTA

CONCURSOS DE TRASLLAT FINALITZATS
CONCURS

PLAÇA

UNITAT O SERVEI

CIFT-01/16

5 - Auxiliar de serveis E-10

CIFT-02/16

3- Bibliotecari/ària BB-20

2 - GERÈNCIA
1 - BIBLIOTECA
1 - CIÈNCIES
1 - DRET/ECONÒMIQUES
BIBLIOTECA

CONCURSOS INTERNS INICIATS
CONCURS

PLAÇA

UNITAT O SERVEI

CIFCP-06/16

2 Tècnic/a administratiu
C-20

ACRI

CIFCP-10/16

5 Responsable
administratiu C-19

2- AEDRET/ECONÒMIQUES
3- AE DE CIÈNCIES

CIFCP-12/16

CAP de l’OSL

Oficina de Salut Laboral

SITUACIÓ

Proposta provisional
de resolució concurs
Publicació valoració
prova de coneixements
provisional
Publicació
convocatòria
Pendent

CONCURSOS LLIURE DESIGNACIÓ INICIATS
CONCURS

PLAÇA

UNITAT O SERVEI

SITUACIÓ

CIFCP-13/16

Xòfer/a RECTORAT
E-10a

RECTORAT

Publicació llista admesos i exclosos
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CONCURSOS PENDENTS
CONCURS

PLAÇA

UNITAT O SERVEI

CIFCP-XX/16

Cap de la Unitat de Compromís Social

UNITAT COMPROMÍS
SOCIAL

CIFCP-XX/16

2 Tècnic/a desenvolupament de projectes A2- 24

GERÈNCIA

CIFCP-XX/16

Cap de Projectes Europeus i Internacional A2 -24 c

OITT

CIFCP-XX/16

Cap de Transferència i Valoració A2-24c

OITT

CIFCP-XX/16

Cap de Gestió Econòmica A2- 24c

OITT

CIFCP-XX/16

Cap de PAS A2-24c

SERVEI RECURSOS HUMANS

CIFCP-XX/16

Tècnic/a de contractes i convenis A2-20

OITT

CIFCP-XX/16

2- Tècnic/a adm. Projectes Europeus C1-20

OITT

CIFCP-XX/16

Tècnic/a adm. Gestió Econòmica C1-20

OITT

CIFCP-XX/16

2- Tècnic/a adm. Transferència i Valoració C1-20

OITT

CIFCP-XX/16

Secretària vicegerent C-19

GERÈNCIA

CIFCP-XX/16

Secretària vicerectorat C-19

RECTORAT

CIFCP-XX/16

Responsable administratiu C-19

UNITAT COMPROMÍS
SOCIAL

CIFCP-XX/16

51 Administratiu especial C-17

DIFERENTS DESTINACIONS

CIFCP-XX/16

Responsable organització tardes BB22

BIBLIOTECA

PERSONAL LABORAL
CONCURSOS INTERNS FINALITZATS
CONCURS

PLAÇA

UNITAT O SERVEI

CIL-1/16

2 Tècnics laborals salut anatomia patològica

AE DE LA SALUT

CIL-2/16

2 Tècnics laborals clínic biomèdic

AE DE LA SALUT

CIL3/16

Tècnic/a laboral salut cures auxiliars

AE DE LA SALUT

CIL-05/16

Tècnic/a laboral edificació

AE TÈCNICS

CIL-06/16

Tècnic/a laboral electricitat

AE TÈCNICS

CIL-07/16

Tècnic/a laboral fabricació mecànica

AE TÈCNICS

CIL-08/16

Tècnic/a laboral química

AE CIÈNCIES

CIL-13/16

Gestor/a projectes SIGTE L2p

SIGTE- DESERTA

CIL-14/16

Tècnic/a estadístic/a L2u

GPA – DESERTA

CIL-15/16

Tècnic/a sistema informació geogràfica L2u

SIGTE – DESERTA

CIL-10/16

Cap del SIGTE L1g

SIGTE-Retirat candidatDESERTA
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CONCURSOS INTERNS INICIATS
CONCURS

PLAÇA

UNITAT O SERVEI

SITUACIÓ

CIL-09/16

3 Tècnic/a pràctiques externes L2k

OITT

CIL-11/16

Responsable llengua anglesa L1m

SLLM

CIL-12/16

3 Responsable Llengües L1o

SLLM

CIL-16/16

5 Analista programador/a L2k

Servei Informàtic

Valoració mèrits

CIL-17/16

Administrador de sistema L2k

Servei Informàtic

SUSPENSIÓ

CIL-18/16

Tècnic de suport L3u

SIGTE

Enviada al Comitè

CIL-19/16

Tècnic d’imatge L3p

BIBLIOTECA

Enviada al Comitè

CIL-20/16

1 Tècnic de laborator L3p

STR

Enviada al Comitè

CIL-21/16

2 Tècnic de recerca L2u (*)

STR

Preparada convocatòria

CIL-22/16

2 Auxiliar biblioteca L4u

BIBLIOTECA

Preparada convocatòria

Publicació valoració prova
coneixements
Pendent realitzar prova
coneixements
Publicació valoració prova
coneixements

(*) Pendent 2 places de tècnic de recerca

CONCURSOS PENDENTS
CONCURS

PLAÇA

UNITAT O SERVEI

CIL-XX/16

Cap de projectes i Obres

SOTIM

CIL-XX/16

Cap de Manteniment

SOTIM

CIL-XX/16

Tècnic TIC’S

ICE

CIL-XX/16

Tècnic en tractament dades

OITT

CIL-XX/16

Tècnic en igualtat i inclusió

UNITAT COMPROMÍS SOCIAL

CIL-XX/16

8 Tècnic informàtic

DIFER. DESTINACIONS

CIL-XX/16

Tècnic especialitzat

SERVEI INFORMÀTIC

CIL-XX/16

Tècnic superior projectes universitaris obres

OITT

6.3 Aprovació del calendari laboral
La Gerència, amb el Servei de Recursos Humans, ha obert el procés de negociació del calendari
laboral per al 2017. Com en els darrers anys, es treballa en un document que estipuli els dies de
tancament i les condicions de la jornada laboral. Està previst elevar una proposta en la darrera
sessió del 2016 de Consell de Govern (el document corresponent al 2016 es va aprovar en la
sessió 7/2015, de 3 de desembre).
6.4 Pla de formació del PAS
Pel que fa al pla de formació per al 2016, s’han organitzat 48 cursos que han comptat amb 612
inscripcions i han tingut un cost global de 24.392,76 €.
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A més, 73 persones han participat en activitats formatives externes. El cost d’aquestes ha estat
d’11.392,36 €.
El pla de formació en anglès ha suposat l’organització de deu cursos de nivells diferents en què
han participat 127 persones i un cost global de 46.200,- €.
A més, el SLM i l’ICE han organitzat amb destinació al PDI 8 cursos d’anglès amb finalitats
específiques amb un cost total de 10.000,- € assumits al 50% per les dues unitats.
6.5 Liquidació del pressupost de 2015
La Gerència va presentar la liquidació de pressupost del 2015 al Consell de Govern, que la va
aprovar en data 30 de juny de 2016, en la sessió ordinària 4/2016, i al ple del Consell Social,
que també la va aprovar, en la sessió ordinària núm. 5/16, de 6 de juliol.
La liquidació del pressupost del 2015 es va presentar acompanyada de la preceptiva auditoria
dels comptes anuals, que ha estat realitzada per l’empresa ATD Auditors Sector Públic, que en
el seu informe manifesta:
“Els comptes anuals de l’exercici 2015 adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la
imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la UdG a 31 de desembre de 2015, així
com del resultat econòmic patrimonial i de la liquidació del pressupost de l’exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta
d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris que hi estan continguts”, però fa notar
que “no es disposa d’un inventari valorat actualitzat i conciliat amb els registres comptables
(especialment pel que respecta a edificis “històrics”)”.
Les dades més destacables d’aquesta liquidació de pressupost es poden veure en les imatges
següents:
a. Drets liquidats 2015
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b. Obligacions reconegudes 2015

c. Estats financers 2015 - Resultat economico-patrimonial
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d. Saldo pressupostari 2015

e. Estats financers 2015 – Balanç de situació (en M€)
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6.6 Ajustament del pressupost de 2016
El pressupost de la UdG per al 2016, aprovat en la sessió ordinària 6/15, de 10 de desembre de
2015, del Consell Social de la UdG, preveia per al capítol I genèric 63.142.669,93 €. No obstant
això, per indicació de la Generalitat de Catalunya, s’ha hagut de minorar en 637.236,85 €.
Malgrat aquest ajustament obligat, l’import consignat no ha tingut conseqüències negatives
en la dotació real de personal.

7. Progressió del finançament de la Generalitat de Catalunya
Com a contrapartida al que s’exposa en el punt anterior, cal reflectir l’evolució del finançament
procedent de la Generalitat de Catalunya, que es mostra en el quadre següent. Cal destacar la
part corresponent a la subvenció nominativa, que s’ha incrementat per la millora de la UdG en
els paràmetres més rellevants utilitzats per la Secretaria d’Universitats i Recerca per determinar el finançament ordinari.
APORTACIÓ GENERALITAT
2014

2015

2016

41.880.105,33

46.159.199,84

48.899.219,94

764.930,00

633.315,67

621.600,00

PMUFP

2.972.484,00

2.854.470,31

2.833.233,00

FINANÇAMENT ADDICIONAL

2.156.122,42

2.186.047,70

1.212.138,00

47.773.641,75

51.833.033,52

53.566.190,94

NOMINATIVA
PROFOR

TOTAL

8. Inici de l’avantprojecte de pressupost per al 2017
Les dificultats d’aprovació del capítol I manifestades anteriorment condicionen de manera fonamental l’avantprojecte de pressupost per al 2017; tot i això, la Gerència ha començat els treballs corresponents al llarg del mes de setembre, amb la intenció, si es resolen amb temps suficient els condicionants externs, de presentar la proposta abans de finalitzar l’exercici actual.

9. Convocatòries d’ajuts
–	Convocatòria del Programa de Beques Santander CRUE CEPYME per al curs 2015-2016.
grau i de postgrau de les universitats espanyoles, amb la finalitat de facilitar la seva inserció
laboral. Conveni específic de col·laboració 3/2016 entre la CRUE, la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa, y el Banc Santander, signat el desembre de 2013.
Aquesta activitat es gestiona des de la Borsa de Treball, amb el suport del Vicerectorat d’Estudiants.
–	Convocatòria d’Ajuts Econòmics per al Foment Associatiu, any 2016, destinats a les associacions inscrites al Registre d’Associacions de la Universitat de Girona. Els 14 ajuts per al
curs 2015-2016, dotats amb 25.000 €, es gestionen des de la Secció de Beques i Ajuts als
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Estudiants, amb el suport del Vicerectorat d’Estudiants. (Comissió Delegada de Docència i
Estudiants del Consell de Govern, sessió núm. 2/16 d’11 de març de 2016).
–	Convocatòria d’ajuts de col·laboració a la Biblioteca de la Universitat de Girona, curs 20152016. juts tenen com a finalitat fomentar en els estudiants el coneixement de la Biblioteca
com a servei de suport al seu procés d’aprenentatge. El total dels 13 ajuts per al curs 20152016, valorats en 43.867,08 euros, es gestionen des de la Secció de Beques i Ajuts als Estudiants, amb el suport del Vicerectorat d’Estudiants.
–	Convocatòria d’ajuts de la Universitat de Girona per dotar places del Consell d’Estudiants
(Cd’E) i del Consell d’Associacions (Cd’A). Ajuts per al curs 2016-2017 que tenen com a finalitat fomentar la participació dels estudiants en les delegacions generals, les delegacions
a les facultats o escoles, a comissions, i com a suport a accions del Consell d’Estudiants i del
Consell d’Associacions de la Universitat de Girona, per tal de permetre la col·laboració entre
els estudiants i els seus òrgans de representació. Els 12 ajuts, per un import de 27.283,78
euros (25.216,80 euros a càrrec del pressupost del Consell d’Estudiants i 2.066,68 euros
a càrrec del pressupost de l’àmbit d’Estudiants) es gestionen des de la Secció de Beques i
Ajuts als Estudiants, amb el suport del Vicerectorat d’Estudiants.
–	Convocatòria del MECD de beques de col·laboració d’estudiants en departaments universitaris per al curs acadèmic 2016-2017. L’objectiu d’aquestes beques és promoure la iniciació
en tasques de recerca dels estudiants universitaris que estiguin a punt de finalitzar els estudis de segon cicle o de grau o que estiguin cursant el primer curs de màsters universitaris
oficials, mitjançant l’assignació d’una beca que els permeti iniciar-se en les tasques de recerca vinculades als estudis que estan cursant i facilitar la seva futura orientació professional o
investigadora. Les 22 beques de col·laboració, per al curs 2016-2017, finançades pel MECD
per un import de 44.000 euros, són gestionades des de la Secció de Beques i Ajuts als Estudiants, amb el suport del Vicerectorat d’Estudiants.
–	Ajuts de col·laboració per a la web de la UdG per al curs 2016-2017. Aquests ajuts tenen com
a finalitat que dos estudiants participin en l’actualització de la nova web de la Universitat de
Girona. Els ajuts són de 4.000 euros, amb una durada de 10 mesos.
9.1 Ajuts al personal i a estudiants de la UdG en situació de feblesa econòmica familiar
–	Resolució del rector, de 15 de febrer de 2016, per la qual s’aproven les bases de la convocatòria d’ajuts al personal de la UdG en situació de feblesa econòmica familiar greu, amb una
dotació de 6.000 €. La convocatòria és oberta fins al 9 de desembre de 2016. Fins a la data
no s’han presentat sol·licituds.
–	Resolució del rector, de 15 de febrer de 2016, per la qual s’aproven les bases de la convocatòria d’ajuts d’emergència a estudiants de la UdG, amb una dotació de 30.000 € i periodificada en tres terminis.
–	Resolució del rector de 2 de maig de 2016, que resol les sol·licituds acollides al primer termini, per un total de 9.408,36 € (9 concedides i 18 denegades).
–	Resolució del rector de 22 de juliol de 2016, que resol les sol·licituds acollides al segon termini, per un total de 2.514,10 € (6 concedides i 8 denegades).
Resta pendent el tercer termini previst.
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EIX V. POLÍTICA D’INFRAESTRUCTURES I CAMPUS
1. Els campus de la Universitat de Girona
En el marc del conveni de col·laboració amb la Universitat, l’Ajuntament de Girona ha formalitzat la cessió a la UdG del carrer de MA Campmany i del pàrquing de fora muralla. També
s’està treballant en les actuacions a l’accés del Servei d’Esports i el replantejament de les parades de bus.
S’està duent a terme un projecte d’ordenació urbanística del campus de Montilivi. Aquest projecte inclou la creació d’àrees de descans i esbarjo , l’eliminació dels barracons i la construcció
d’un edifici modular amb criteris d’eco disseny.

2. Actuacions de manteniment de les infraestructures existents
Durant l’any 2016 s’han dut a terme diferents actuacions de manteniment i millora dels campus que a continuació s’especifiquen:
–	
Aula Magna Modest Prats. Adequació a la normativa d’incendis: sortides d’evacuació,
extintors, mànegues i il·luminació (maig-juny 2016) Cost: 4.200 €.
–	
Convent de Sant Domènec. Habilitació de l’antic accés al convent com a sala d’estudi/
menjador. Rehabilitació de 150 m2 que estaven fora d’ús (desembre 2015-maig 2016). Cost:
150.000 €.
–	
Sant Domènec. Reposició de la màquina de climatització del cos A i aules informàtiques.
Reposició de màquines d’aire condicionat instal·lades el 1992 i el 1997 (juny 2016). Cost:
51.000 €.
–	
Mòduls centrals. Adaptació d’un espai fora d’ús com a aula (gener-febrer 2016). Cost:
4.600 €.
–	
Les Àligues. Adaptació de l’edifici a la normativa de bombers i rehabilitació de diferents
espais. Millora de la planta baixa, façanes nord i est. l projecte, 2016. Execució de les obres:
octubre de 2016 a gener de 2017. Cost global: 500.000 €.
–	
Sant Domènec. Rehabilitació del parallamps malmès, que ha comportat la reforma del
cablatge i reconnexió de les cobertes de coure al parallamps (juliol-octubre 2016). Cost:
9.000 €.
–	
Sant Domènec. Adequació d’un laboratori/magatzem per al Departament d’Arqueologia.
Rehabilitació de 70 m2 (octubre-desembre 2016). Cost: 65.000 €.
–	
Sant Domènec. Adequació del paviment del claustre i adequació d’un laboratori al soterrani. Millora dels espais (octubre 2016-febrer 2017). Cost: 118.000 €.
–	
Aula Magna Modest Prats, església de Sant Domènec. Instal·lació d’un elevador per a
persones discapacitades per fer l’itinerari adaptat entre el claustre i l’Aula Magna. (novembre-desembre 2016). Cost: 20.000 €.
–	
Alemanys, 14, Àligues i Sant Domènec II. Adaptació d’espais per a ús de diferents serveis.
Optimització de llocs de treball de serveis centrals (agost-setembre 2016). Cost: 16.500 €.
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–	
Campus Barri Vell. Enderroc d’una construcció vella annexa a la muralla. Millora dels
espais (novembre-desembre 2016). Cost: 12.000 €.
–	
Campus de Montilivi. Creació d’un àrea d’esbarjo i pícnic (octubre-novembre 2016).
Cost: 85.000 €.
–	
Campus de Montilivi. Urbanització de l’entorn de l’Aulari Comú i del CIAE. Punt clau
per a l’eliminació de zones d’aparcament, en la pacificació del Campus (agost-setembre
2016). Cost: 42.000 €.
–	
Mòduls centrals de Montilivi. Adequar l’antiga aula per a l’Oficina de Relacions Exteriors. Reformar l’espai d’aula per a espai d’ús administratiu (gener-febrer 2016). Cost:
17.000 €.
–	
Campus de Montilivi. Rehabilitació del paviment del carrer “C”, entre tallers i el pont.
Rehabilitació del paviment, que estava molt deteriorat (gener-febrer 2016). Cost: 17.600 €.
–	
Campus de Montilivi. Treballs complementaris de posada en servei i millores als Laboratoris i espais auxiliars de recerca (LEAR). En la posada en servei de l’edifici ha calgut fer ajustaments a les necessitats reals i complementar instal·lacions per a nous equips
(març-juliol 2016). Cost: 11.500 €.
–	
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Dotació d’un nou circuit hidràulic per donar servei d’aire condicionat a les aules 133 i 134. Millora de les condicions a les
aules (juny-juliol 2016). Cost: 11.000 €.
–	
Escola Politècnica Superior, P-III. Reforma de les portes d’accés. Millora de l’accés,
confort climàtic i estalvi d’energia (juliol-agost 2016). Cost: 23.500 €.
–	
Escola Politècnica Superior, P-III. Millora acústica de l’aula PIII-024. Eliminació de la
reverberació produïda pel sostre de formigó (juliol-agost 2016). Cost: 9.175 €.
–	
Escola Politècnica Superior, PI, P-II i P-IV. Actuacions diverses per eliminar filtracions d’aigua. Millora del confort als edificis (juliol-setembre 2016), Cost: 17.600 €.
–	
Escola Politècnica Superior, P-I. Obertura de finestra en espai d’aules informàtiques.
Millora del confort en aules sense ventilació (desembre 2016). Cost: 30.000 €.
–	
Escola Politècnica Superior, P-IV. Rehabilitació de la façana de la sala de màquines.
Millora de l’aspecte exterior d’edificis (agost-setembre 2016). Cost: 27.000 €.
–	
Facultat de Dret. Reforma de la climatització al nivell zero. El sistema no aconseguia els
mínims reglamentaris de confort (octubre-desembre 2016). Cost: 160.000 €.
–	
Facultat de Dret. Reposició parcial de canonades del sistema de climatització. A causa
de la corrosió es produïen fuites de forma reiterada i ha estat necessari substituir els tubs
deteriorats en un tram important (juny-juliol 2016). Cost: 12.500 €.
–	
Biblioteca de Montilivi. Adaptació dels antics espais de l’Escola de Doctorat per als serveis tècnics de la Biblioteca. (juny-juliol 2016). Cost: 28.200 €.
–	
Projecte d’un nou edifici en substitució dels mòduls prefabricats de Montilivi.
Els pavellons prefabricats de Montilivi es van instal·lar el 1992 per un termini de 5 anys.

62

Informe de gestió al Claustre 15/12/2016

2016-2017: Definició i redacció del projecte de la primera fase de les obres.
2017-2019: Obres de la primera fase.
En col·laboració amb el Departament d’Arquitectura i Enginyeria de la Construcció, el Departament de Ciències Ambientals, el Consell d’Estudiants, el Consell d’Associacions i l’Oficina Verda.
–	
Campus de Montilivi. Completar la urbanització del carrer “3” del Campus de Montilivi
fins a connectar amb el C/ Universitat de Girona per la part de llevant. Millora dels accessos
al Campus (desembre 2016-març 2017). Cost: 70.000 €.
–	
Facultat de Ciències. Treballs per adaptar l’edifici a la normativa de bombers; convertir
l’escala de C2/C3 en escala protegida. Dotar els edificis dels elements necessaris segons la
normativa de bombers (juliol-setembre 2016). Cost: 60.000 €.
–	
Emili Grahit. Millora del sistema de ventilació dels laboratoris de la 5a planta. Augmentar la
seguretat als laboratoris que utilitzen productes perillosos (agost-setembre 2016). Cost: 4.200 €.
–	
Diversos edificis. Dotació d’aixetes d’obertura per proximitat als lavabos de discapacitats. Millora de l’accionament sense haver de polsar el comandament (setembre-novembre
2016). Cost: 7.700 €.
–	
Biblioteca de Montilivi. Creació de dues noves sales d’estudi al semisoterrani. Dotar de
més sales de treball la biblioteca (agost-octubre 2016). Cost: 39.000 €.
–	
Facultat de Ciències. Adaptació de diferents espais a les necessitats del Departament
de Química. A causa del trasllat a l’edifici LEAR, diferents espais de la Facultat de Ciències
s’han adaptat a noves necessitats (juny-setembre 2016). Cost: 25.100 €.
–	
Escola Politècnica Superior, P-II/Tallers. Nova instal·lació d’alarmes de detecció
d’incendis segons la normativa de bombers (juliol-setembre 2016). Cost: 60.000 €.
–	
Aulari Comú. Millores a la consergeria. Climatització i reforma del taulell per millorar les
condicions de treball. (agost-setembre 2016). Cost: 7.500 €.
–	
Facultat d’Educació i Psicologia. Millores acústiques en 10 aules. (agost 2016). Cost:
54.000 €.
–	
Mòduls centrals. Reformes als lavabos. Rehabilitació dels lavabos a causa del seu estat
deteriorat (agost-setembre 2016). Cost: 25.300 €.
–	
Escola Politècnica Superior. Instal·lació de comptadors elèctrics per al control de l’energia subministrada pel grup electrogen. Valoració de l’estat de càrrega del grup electrogen dels
edificis de l’EPS (P-I, P-II-Tallers, P-III, P-IV) (setembre-octubre 2016). Cost: 2.700 €.
–	
Edifici Jaume Casademont. Adequació d’espais per a la Càtedra Cambra de l’Empresa
Familiar (juliol-agost 2016). Cost: 3.000 €.
–	
Interdepartaments P-II. Construcció de nova CPD interdepartamental 1a. fase (octubre-desembre 2016). Cost: 45.000 €.
–	
Servei d’Esports. Estudi per a l’ampliació dels espais del servei. Estudis preliminars.
(2017-2018): Cost: 200.000 €.
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3. Actuacions relacionades amb el servei informàtic
Destacar en primer terme que s’ha elaborat un protocol i sistema de priorització de projectes
del Servei Informàtic. Per altra banda, en relació amb el servei informàtic són aquestes les actuacions realitzades:
–	Matrícula multidioma. Capacitat per presentar el procés de matrícula ens varis idiomes
–	Servei Antiplagi.
–	Gestió de Nomenaments, càrrecs i encàrrecs.
–	Nova versió del MAU
–	Web Campus sectorials.
–	Nova versió de Moodle. Renovació de la versió estàndard i revisió dels mòduls instal·lats
–	Nova versió de Vot electrònic. Integracions de l’aplicatiu de gestió de votacions a la nova
versió.
–	Gestió Documental. Workflow de gestió documental integrat en les apps de gestió
–	Gestió Horaris. Creació i Gestió d’horaris i anàlisi de l’ocupació d’espais
–	Gestió de Convenis. Workflow de convenis. Nombre de convenis gestionats
–	DatawareHouse. Anàlisi de Dades i creació i seguiments de sistemes d’indicadors. Inici del
projecte de magatzem de dades.

4. Actualització de la pàgina web
El Servei Informàtic i el Servei de Publicacions estan treballant conjuntament en una actualització de la pàgina web que ha de tenir lloc en el primer semestre de 2017. Durant l’any 2016
s’ha dut a terme el disseny de la nova arquitectura, menús i portal.
Paral·lelament, des del Servei informàtic s’està treballant per adaptar el nou disseny al CMS
(content management system) que té la Universitat i també tots aquells aplicatius que han de
ser desenvolupats de nou o millorats per adaptar-se a les noves necessitats. Un exemple podria
ser l’aplicatiu de notícies i activitats, les fitxes dels estudis, el sistema d’informació de campus,
el catàleg de publicacions, etc. El Servei de Publicacions també treballa activament preparant
nous continguts i editant material gràfic que donarà forma al que ha de ser el nou web de la
Universitat de Girona.
Durant el procés d’elaboració de la web es compta amb dos estudiants que a través d’ajuts estan col·laborant en l’actualització.
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5. Promoció de la mobilitat sostenible
En el marc de la promoció de la mobilitat sostenible s’han dut a terme les accions següents:
–	Enquestes anuals de mobilitat universitària.
Aquesta enquesta atorga uns indicadors que permeten veure l’evolució i quines han de ser
les propostes de millora de la mobilitat obligada.
–	Estudis específics de mobilitat: càlcul de l’índex de mobilitat diària (IMD) i índex d’ocupació de vehicles (IOV) en el Campus Montilivi.
–	Web de mobilitat a la carta: ampliació i actualització de la plataforma per a la planificació de
la mobilitat en transport públic i la intermodalitat
–	Servei de préstec de bicicletes UdG: renovació i ampliació de la flota i del servei de mecànica
de bicicletes de la UdG.
–	Grup de Treball de Mobilitat de CRUE- Sostenibilitat: actualització i revisió del catàleg de
bones pràctiques de mobilitat universitària i s’ha donat suport a I Congrés Internacional de
la mobilitat universitària.
–	Plataforma de carpooling Fes edit: Les estadístiques de funcionament són les següents: 857
usuaris registrats, 2520 viatges compartits i 14,8 Tn CO2 estalviades.
–	Abonament “Vine a la UdG amb bus”: abonament d’estudiants per a la mobilitat en transport públic urbà. S’han rebut 1247 sol·licituds curs 2015-16 (increment any anterior 0,01%).
–	Participació en la Taula de Mobilitat de Girona. La Universitat de Girona ha participat en la
taula de consulta sectorial en l’àmbit de la mobilitat, en concret en tasques de seguiment del
Pla de Mobilitat de Girona.

6. La gestió dels recursos
En la gestió dels recursos que du a terme la Universitat de Girona enguany s’extreuen els resultats següents11:
–	Revisió de les clàusules ambientals en la compra de productes i la contractació de serveis a
la comunitat.
–	Programa d’Acords Voluntaris: actualització de dades i seguiment de consums energètics.
Inventari 2015 d’emissions de CO2 . Es proposa com a actuació el canvi de lluminàries halògenes a l’Edifici Sant Domènec i EPS que suposarà un estalvi energètic de les 375 làmpades
substituïdes s’estima en 76.390kW/any = 23 TnCO2/any.
–	Actuacions d’Estalvi de fluids: diferents actuacions realitzades per l’oficina tècnica SOTIM
en el marc del Pla d’Ambientalització.

11 Pla d’accessiblitat i habitabilitat, seguretat i ambientalització dels campus, pàg. 49.
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S’han prosseguit amb les campanyes de sensibilització dirigides a la comunitat universitària
mitjançant disseny de campanyes d’informació i sensibilització dirigides a la comunitat UdG
“Estalvia energia”, “Reduir per compensar” i “Bye bye standby”.

7. Política de reducció de residus
Des de l’Oficina Verda s’han elaborat protocols de seguiment de la gestió de residus: estudis de
quantificació i caracteritzacions dels residus generats als campus, així com, s’han fet estudis
per a la revisió/reubicació dels contenidors en alguns centres.
S’ha efectuat la gestió de la Form de la UdG, la recollida i seguiment del residu marro del cafè
de tots els concessionaris del CM per al procés de compostatge de l’hort Ecosolidari de la UdG.
(5 Tn. Marro/any).
Una altra actuació ha estat la campanya per la recollida de mòbils usats “Mobilitzat per la
selva”: campanya de reutilització i reciclatge de mòbils, impulsada per l’Institut Jane Goodall
(IJG). S’han recollit 190 mòbils recollits i s’han produït 6 apadrinaments.
7.1 Formació per a la sostenibilitat
En relació amb la formació per a la sostenibilitat s’han oferta els cursos de formació següents:
–	Curs d’Introducció a al Sostenibilitat: en el marc dels cursos de formació del voluntariat de
l’Oficina de Cooperació i Desenvolupament (25 hores).
–	Curs d’Introducció a al Universitat: organitzat pel Consell d’estudiants. Sessió: “El compromís de la UdG amb la Sostenibilitat”.
–	Crèdits de pràctiques en empresa: incorporació d’estudiants de dos estudiants (150-180
hores) en projectes del Pla d’Ambientalització.
–	Formació pràctica en centres de treball: Conveni de col·laboració amb l’IES Montilivi per a
la incorporació en pràctiques d’estudiants del Cicle formatiu de Grau Superior en Educació
i Control Ambiental (383 hores).
–	Participació en el grup de treball de Sostenibilización Curricular de la CRUE Sostenibilidad
amb participació d’investigadors/es del GRECA en el desenvolupament de la competència
tranversal en sostenibilitat en les universitats de l’estat.
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EIX VI. COMPROMÍS SOCIAL
1. El compromís social com a política transversal i estratègica
Més enllà dels informes de les 6 àrees que en l’actualitat s’ubiquen dins de l’Àrea de Compromís Social, cal assenyalar com a acció més destacada en aquest àmbit, la creació de l’Àrea
mateixa amb la voluntat de cohesionar i executar polítiques en les diferents àmbits que la composen, sense desfigurar les distintes polítiques que la integren.
Amb el paraigua de l’àrea de compromís social es pretén executar una política tranversal i
estrategia que permeti incidir en la comunitat universitària, en la recerca, en la docencia, en
la transferència, en definitiva, que esdevingui un tret identificatiu de la nostra Universitat. Per
aquest motiu, calia reformar les diferents àrees que la conformaven per tal que l’impuls sigui
major.
1.1 Creació de l’Àrea de Compromís Social
A principis de juny de 2016 el rector va decidir crear l’Àrea de Compromís Social. D’aquesta
manera s’ha apostat per ubicar sota d’una mateixa àrea el que abans eren 6 unitats, programes
o serveis que fins aleshores funcionaven de manera completament autònoma i depenien de
diferents vicerectorats. Aquestes són les unitats que des d’ara s’ubiquen sota l’àrea de Compromís Social:
1. Oficina de cooperació al desenvolupament
2. Oficina Verda
3. Unitat d’Igualtat de Gènere
4. Programa d’atenció a persones amb discapacitat
5. UdG Saludable
6. Programa Sènior +50
Aquest canvi ha estat motivat per:
–	
La necessitat de coordinar les accions que s’estaven duent a terme des de cadascun d’aquests
àmbits, entenent que el Compromís Social de la Universitat no es pot plantejar com si es
tractés de la suma d’encàrrecs fragmentats: la Universitat ha d’estar compromesa amb
el seu entorn i ha de treballar perquè determinats principis i valors (la inclusió social, la
igualtat de gènere, la promoció de la salut o el respecte al medi ambient, entre altres) siguin
assumits pel conjunt de la institució i orientin les actuacions de la Universitat en tots els
seus àmbits.
–	
Per aconseguir això cal desenvolupar la idea de Compromís, cal definir una política i cal
dissenyar estratègies perquè aquesta política sigui assumida pel conjunt de la Universitat
i es tingui present en pensar la docència, la recerca i la transferència del coneixement; en
desenvoluàr infraestructures o en les polítiques de contractació, per exemple.
Aquesta acció s’ha fet per donar força a la idea de Compromís de la Universitat. No per desdibuixar els anteriors programes, unitats i serveis, sinó per desenvolupar un treball més coordi-
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nat i consistent en tots aquests àmbits i, sobretot, perquè tots aquests eixos es facin presents
en el conjunt de la Universitat. Per això mateix, el cap de l’Àrea participa en les reunions del
Consell de Direcció, cosa que permet que les propostes, demandes i observacions que es formulen des de l’Àrea es tinguin presents en els debats de Consell i en les polítiques del conjunt
dels vicerectorats i que, alhora, el responsable de l’Àrea estigui al cas del conjunt de les accions
que els membres del Consell de Direcció duen a terme.
En funció d’això, des de l’Àrea de Compromís Social s’ha estat treballant per:
1. Definir, en línies generals, en què consisteix l’aposta pel Compromís Social de la Universitat
de Girona.
4. Establir el Compromís Social com un eix vertebrador de l’acció de la Universitat en tots
els seus àmbits i com un tret d’identitat externament reconeixible de la Universitat de
Girona.
5. Impulsar una dinàmica de treball coordinada de les diferents àrees heretades (oficines,
programes, serveis) que no desdibuixi la feina que fins ara estaven fent de manera independent, però que incorpori estratègies de treball conjunt. Algunes d’aquestes estratègies i objectius de treball compartits són: la formació i sensibilització del professorat; la
presència dels continguts propis de l’àrea de Compromís Social en els currículums que
s’imparteixen en la nostra Universitat; l’impuls de la recerca que, d’una manera o altra,
incorpora els continguts i les temàtiques pròpies del Compromís Social; l’impuls d’una
estratègia de comunicació compartida per totes les àrees.
6. Revisar les línies de treball en diferents àmbits i introduir-ne de noves, com ara l’acollida
de refugiats.
Més enllà del treball per començar a estructurar l’Àrea (que culminarà quan s’hagin resolt els
diferents concursos per a les places de personal tècnic i administratiu que hi ha de treballar),
des de l’Àrea s’ha treballat per tal de mantenir les activitats que fins aquest moment s’estaven
duent a terme, però també s’han endegat iniciatives noves.
Tal com s’especifica als apartats corresponents, a banda d’atendre les tasques requerides per
cadascun dels programes, unitats i serveis, des del nomenament del nou responsable s’ha assistit a les trobades següents:
14 de juny: Cloenda Aules d’Extensió Universitària (Girona)
27 de juny: Consell Municipal de Cooperació (Girona)
30 de juny: Comissió de polítiques d’igualtat de gènere de Girona (Girona)
20 de juliol: trobada Xarxa Vives - Agència Catalana de Cooperació (Barcelona)
14, 15 i 16 de setembre: Jornades Observatori Coop. Univ. per al Desenvolupament (València)
22 de setembre: Comissió de polítiques d’igualtat de gènere de Girona (Girona)
27 setembre: trobada amb responsable cooperació UB per acollida refugiats (Barcelona)
29 i 30 setembre: Trobada CRUE programes universitaris per a gent gran (Salamanca)
6 i 7 octubre: GT Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives (Barcelona)
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13 i 14 octubre: tesi doctoral (Elx)
20 octubre: Consell Municipal Igualtat de Gènere (Girona)
21 octubre: Trobada GT Dona i Ciència del CIC (Barcelona)
24 i 25 octubre: Trobada CRUE - Cooperació (Castelló)
26 octubre: Trobada ACUP - Compromís Social (Barcelona)
27 i 28 octubre: Trobada CRUE - Discapacitats (Castelló)
4 novembre: Jornada X aniversari GT Dona i Ciència del CIC (Barcelona)
1.2 La UdG i la solidaritat amb els refugiats
Atenent la demanda manifestada pel conjunt de la comunitat universitària, s’ha començat a
treballar per tal de fer viable l’acollida d’estudiants procedents de zones en conflicte o que per
diferents motius necessiten ser acollits com a refugiats al nostre país. Es proposen dues modalitats d’acollida per part de la Universitat:
Oferta de places a persones refugiades que ja són al nostre país (en aquest cas cal preveure
–	
bàscicament el cost de matrícula però, en principi, no l’allotjament)
Oferta de places a persones que viuen en països en conflicte (o similar) perquè puguin venir
–	
al nostre país i estudiar a la UdG (en aquest cas cal preveure tant els costos de matrícula,
com els d’acollida, allotjament i manutenció).
En ambdós casos s’està treballant per resoldre tant les qüestions burocràtiques (condicions
d’accés, reconeixement d’estudis previs, tramitació de visats) com les econòmiques. I s’estan
seguint dues vies: d’una banda, amb el conjunt de les universitats catalanes que estan en negociació amb el Govern de la Generalitat per tal d’establir criteris i resoldre traves de manera
acordada i coordinada; d’una altra, en contacte amb les institucions i entitats del territori que
poden col·laborar amb la Universitat i en col·laboració amb una de les universitats catalanes
que ha trobat vies per a incorporar persones en situació de refugi (tant residents a Catalunya,
com procedents de països tercers).
A banda d’això, s’està fent seguiment de l’organització dels propers Debats Universitaris, que
enguany es faran entre gener i febrer i que giraran entorn a la crisi dels refugiats, els actuals
processos migratoris i les respostes que estan generant a Europa. El títol provisional dels debats és “Europa: les seves fronteres i els seus discursos”
També s’està treballant en els apartats de l’Àrea de Compromís Social de la nova Web, que
permetrà també actualitzar-ne els continguts.
1.3 programa de suport a les persones amb discapacitat
Des del programa de suport a les peresones amb discapacitat s’ha assistit a les xarxes següents:
–	
Assistència a les reunions de la Comissió Tècnica UNIDISCAT
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–	Assistència a dues reunions. Participació activa al Taller UNIDISCAT celebrat el 14 d’octubre de 2016 (coordinació d’una taula).
–	Participació a la comissió de treball sobre la Base de Dades per a les universitats integrants
a UNIDISCAT
–	Participació a la comissió de treball sobre la definició de les categories de Discapacitat UNIDISCAT
–	Assistència a les reunions de la xarxa SAPDU. Assistència a dues reunions a la seu de la
CRUE. Nomenament com a membre de la comissió Permanent de la xarxa SAPDU 22 d‘octubre de 2015.
–	Assistència al VII Encuentro de trabajo de la Red SAPDU (Servicios de Apoyo a Personas
con Discapacidad en la Universidad) a la UdG el 26, 27 i 28 d‘octubre a la Universitat Jaume
I de Castelló. Participació activa en la coordinació d’un dels tallers de treball
S’han dut a terme acccions per a garantir l’accessibilitat a espais, continguts i altres, de les
persones amb discapacitat que formen o han de format part de la comunitat universitària de la
UdG. Les accions dutes a termes són les següents:
–	Tutorització i assessorament als estudiants. Consultes realitzades telefònicament o virtual
–	Redacció de 62 informes amb recomanacions per al professorat implicat a la docència
–	Supressió de barreres físiques que poden impedir o dificultar l’accés i la utilització dels diferents espais que conformen la UdG
–	Realització de les adaptacions necessàries tècniques, per a que totes les persones (amb discapacitat reconeguda o no) tinguin ple accés als continguts formatius i informatius que ofereix la UdG.
–	Contractació de 4 assistents personals per a estudiants amb mobilitat reduïda (final curs
2015/16) i de 2 assistents (primer semestre del curs 2016/17)Contractació de 4 assistents
personals per a estudiants amb mobilitat reduïda (final curs 2015/16) i de 2 assistents (primer semestre del curs 2016/17)
S’ha treballat per aconseguir el compromís i implicació dels diferents agents de la UdG (òrgans rectors, serveis i professionals) en les polítiques inclusives de persones amb discapacitat.
Aquestes polítiques són les següents:
–	Inclusió a la normativa de matrícula i permanència de factors específics per a estudiants
amb discapacitat
–	Coordinació d‘accions amb Vicerectorat d‘Estudiants en casos específics (fins a la creació de
l’Àrea de Compromís Social)
–	Coordinació amb el Vicerectorat d’Economia i Infraestructures, participant en la comissió
pel nou edifici de serveis del Campus Montilivi
Finalment, s’han prosseguit les activitast de formació desenvolupades per promoure la formació d’estudiants i professionals de la UdG en l’àmbit de les discapacitats:
–	3a edició del Curs „Treballant amb la disCapacitat“ (17 assistents)
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–	Coordinació amb Astrid 21 per a l‘organització de la VII edició del Pis amic (reunions de
coordinació, entrevistes als candidats, selecció dels candidats, seguiment del projecte)
S’han signat convenis i acords amb administracions possibles subministradores de recursos
i/o suports:
–	Coordinació d’actuacions amb l‘Istitut d’Assistència Sanitària per treballar conjuntament
sobre patologies de Salut Mental relatives als estudiants de la UdG
–	Coordinació amb La Sopa i amb la Unitat d’Aguts de l’Hospital de Santa Caterina per treballar un cas de trastorn mental
–	Reunió amb la Directora dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona per a coordinar la possible estada d‘una estudiant amb mobilitat reduïda a la Residència
de MIFAS
–	Coordinació amb l’Àrea de Benestar social de l’Ajuntament de Palafrugell per a la concessió
d’una beca per a una estudiant amb gran discapacitat (per a l’estada a Girona)
–	Coordinació amb la Fundació Ramon Noguera i la Fundació tutelar per a la inserció d’un
estudiant amb discapacitat intel·lectual al programa Sènior de la UdG.
També s’han endegat fora de la Universitat de Girona actuacions per orientar i informar sobre
els estudis que es fan a la UdG, adreçats als alumnes amb discapacitat que estan fent batxillerat
i/o als responsables de la orientació psicopedagògica dels IES de Girona.
–	Atenció telefònica i virtual als psicopedagogs de centre i/o estudiants. Atenció de 15 consultes
–	Participació a la Jornada de Portes Obertes
S’han fet accions de difusió del Programa de suport a persones amb discapacitat a la UdG
–	Participació a la sessió formativa a estudiants de la UdG
–	Participació a la fira de serveis de la UdG organitzada per la Facultat de Turisme i adreçada
als estudiants de primer curs
–	Presència activa a les xarxes socials pròpies
El 8 de novembre de 2016 el Programa Incorpora de l’Obra Social de La Caixa ha concedit al
Programa de suport a persones amb discapacitat a la UdG el PREMI INCORPORA 2016.
1.4 Unitat per a la Igualtat de Gènere
Durant el curs 2016 la Universitat per a la Igualtat de Gènere ha participat a través de la cap de
la Universitat en les xarxes següents:
–	Grup de Treball de Gènere de la Xarxa Vives
▪▪ Coorganització (juntament amb la UPF) de les Jornades de Treball “La perspectiva de
gènere en la docència i recerca universitàries” (Barcelona, 6 i 7 d’octubre de 2016).
▪▪ Compromís de coorganitzar les Jornades del 2017, que es realitzaran a Girona.
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▪▪ Elaboració de l’informe (juntament amb la UPF) “La perspectiva de gènere a la docència
i a la recerca a les universitats de la Xarxa Vives”
– Comissió Dona i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya
▪▪ Participació en el grup que prepara el X Aniversari de la Comissió Dona i Ciència
–	Participació al IX encuentro de Unidades de Igualdad organitzat per la CRUE (Madrid, 13
de maig de 2016).
També s’ha participat en comissions i iniciatives socials o institucionals relacionades amb la
temàtica de la igualtat de gènere:
–	Comissió de seguiment del projecte “Valentes i acompanyades”
–	Trobades i reunions amb l’Institut Català de la Dona a Girona
–	Consell de Polítiques Públiques per a la Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Girona
–	Consell LGTBI de l’Ajuntament de Girona
–	Participació en el Jurat del “Premi 8 de març”
–	Trobades amb el món associatiu de Girona (Xarxa de dones, LGTBI)
–	Trobades amb l’Assemblea d’Estudiants Feministes de l’UdG
Destacar que durant l’any 2016 s’han iniciat les tasques per a la redacció del “Protocol de prevenció i actuació davant situacions d’assetjament sexual per raó de sexe o per orientació sexual
a la Universitat de Girona”
D’altres iniciatives han estat:
–	Realització del “Curs d’introducció a la perspectiva de gènere” dins de l’oferta de cursos amb
reconeixement acadèmic de l’Oficina de Cooperació
–	Organització de Jornades amb motiu d’actes commemoratius:
▪▪ 25 de novembre: dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones (acte
realitzat a la FEP)
▪▪ 8 de març: dia internacional de les dones (acte realitzat a la FEP)
▪▪ 24 de maig: amb motiu del dia internacional contra les LGTBIfòbies (acte realitzat a la
FEP)
Altres:
Concurs de narracions i de fotografies sobre temàtica de gènere. En la convocatòria de 2016
s’hi van presentar 9 relats curts, 2 obres de fotografía del mateix participant, 1 dibuix en la seva
categoría i no hi va haver participants en la categoría d’imatge gràfica.
En darrer lloc, s’ha constituït la Nova Comissió d’Igualtat (novembre de 2016).
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1.5 Aula de Formació Sènior +50
En relació amb l’Aula de Formació Sènir +50 s’ha participat en Xarxes:
–	Participació a la trobada anual de la Associació Estatal de Programes Universitaris per a
Gent Gran (AEPUM)
–	Contacte amb el Fòrum Vives que posa en relació les aules Sènior de les Universitats de la
Xarxa Vives (no vam poder assistir a la primera trobada del Fòrum)
El programa Sènior adreçat a estudiants majors de 50 anys. Les activitats d’aquesta aula s’organitzen entorn a 3 programes:
Programa Josep Torrellas (en aquest programa els estudiants es matriculen en algunes assignatures que s’imparteixen a la Universitat i participen de les activitats acadèmiques d’aquestes
assignatures com la resta d’estudiants)
Curs 2012-2013: 120 estudiants
Curs 2013-2014: 119 estudiants
Curs 2014-2015: 104 estudiants
Curs 2015-2016: 111 estudiants
Curs 2016-2017: 111 estudiants (només 1t semestre)
–	Alumnes en cadascun dels itineraris:
Curs 2015-2016: Humanitats: 67 / Psicologia: 1 / Ciències: 1
Curs 2016-2017: Humanitats: 63 / Salut: 1 / Psicologia: 5 / Ciències: 1
Programa Actualitza’t (cursos organitzats especialment per als estudiants més grans de 50
anys, tant per als que s’han matriculat al prgrama Josep Torrellas com a persones grans de fora
de la Universitat)
–	Oferta formativa 2015-2016:
Curs “Ser feliç és una feinada. O no? Filosofia de la felicitat”, impartit per oriol Posatí-Murlà. Nombre d’estudiants matriculats: 22.
Curs “Art contemporani de la segona meitat del segle XX”, impartit per Paulo Duarte.
Nombre d’estudiants matriculats: 30.
Suport a les Aules d’extensió Universitària (la Universitat de Girona col·labora amb les Aules
d’Extensió Universitària de Girona, Olot, Sant Feliu de Guíxols i Figueres, que no depenen de
la UdG)
–	Col·laboració en el disseny dels cursos que ofereixen aquestes aules.
–	Participació en els actes d’inaugració i cloenda d’alguns d’aquests cursos
Atenció a la qualitat de l’oferta docent adreçada als estudiants majors de 50 anys

73

Informe de gestió al Claustre 15/12/2016

–	
Des del Programa ja s’han realitzat dues trobades, la primera per resoldre problemes sorgits en el procés de matrícula (trobada realitzada el juliol de 2016, amb 16 representants
d’estudiants que participen al programa) i la segona per començar un procés de revisió del
funcionament dels programes per tal d’identificar-ne els problemes i endegar iniciatives de
millora (trobada realitzada l’octubre de 2016, amb uns 40 participants).
1.6 Pla UdG Saludable
En el marc del Pla UdG Saludable s’han produït l’adhesió a noves xarxes, així com, s’han continuat amb la participació de la UdG en les xarxes següents:
–	Adhesió a la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables (US.Cat) (Coordinació i secretaria de
la Xarxa)
–	Adhesió a la Red Española de Universidades Saludables (REUS) (Vocalia de la Xarxa)
–	Membre de la xarxa europea Universitats Promotores de la Salut (HPU)
–	Membre de la Xarxa Iberoamericana d’Universitats Promotores de la Salut (RIUPS).
–	Participació en la II Jornada de la Xarxa Catalana d‘Universitats Saludables
Per altra banda, internament s’ha treballat en les actuacions següents:
–	Funcionament de la Comissió UdG Saludable (on també hi participa la Càtedra de Promoció
de la Salut i l’Oficina de Salut Laboral)
–	Participació en la Comissió que elabora el Protocol d’actuació per a la prevenció i intervenció davant les situacions d’assetjament sexual i violència de sexe, gènere i sexualitats
(conjuntament amb la Unitat d’Igualtat de Gènere)
En el marc del Pla UdG Saludable s’han dut a terme els cursos següents:
–	Curs Salutació - Taula de Salut de Girona - Formació 2016/17 - 1r sem. L‘objectiu d‘aquesta
formació és donar als estudiants les eines i els coneixements necessaris perquè esdevinguin
agents de prevenció, assessorament i conscienciació sobre els riscos associats al consum
d‘alcohol, tabac i drogues, així com fomentar uns hàbits de vida i alimentaris saludables. Els
estudiants poden posar en pràctica els coneixements rebuts participant en diferents accions
d‘informació i conscienciació al públic jove en espais com l‘Expojove o Barraques de Girona,
entre d’altres. (Conjuntament amb l’Oficina de Cooperació i entitats que treballen en l’àmbit
de la salut) 13 estudiants inscrits
–	Disseny del Curs Joves Promotors de la Salut - Formació 2016/17 - 2n sem. L’objectiu
d’aquesta formació és fomentar la importància de la mateixa salut. Els voluntaris rebran
una formació sobre les diferents drogues i addiccions i participaran en un seguit d‘accions de conscienciació i difusió dels bons hàbits saludables entre la comunitat universitària.
(Conjuntament amb l‘Associació Espanyola Contra el Càncer Catalunya i l‘Oficina de Cooperació per al Desenvolupament) 15 estudiants inscrits
Més enllà dels cursos s’han programat accions de sensibilització dins la pròpia Universitat de
Girona, així com, s’ha participat en activitats externs:
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–	Organització de la Setmana de la Salut (en coordinació amb el Servei d’Esports)
–	Organització del 1r concurs de cuina saludable i sostenible (conjuntament amb l’Of de Coop
per al Desenv i l’Oficina Verda). 5 receptes presentades. Maig-juliiol 2016.
–	Participació en la campanya “A la feina fem salut. Pugem escales!”, de la Generalitat de Catalunya.
–	UdG En Moviment! Celebrem el Dia mundial de l‘Activitat Física (6 d’abril)
–	Programa de Passion Generation. Seminari “El teu futur laboral: un simple treball o la teva
autèntica passió?”, adreçat a estudiants per adquirir motivació i assertivitat en els estudis i
la inserció laboral (conjuntament amb el Vicerectorat d’Estudiants)
–	Projecte Accions de Salut en Joves
–	Participació a La Marató de TV3 (desembre 2015) Participació a La Marató de TV3: venda
de samarretes de La Marató i organització de les curses universitàries solidàries amb La
Marató de TV3 (desembre 2015). (Conjuntament amb la Càtedra de Promoció de la Salut,
el Servei d‘Esports de la UdG i la Xarxa d’Universitats Saludables)
–	ExpoJove. Taula Informativa adreçada als possibles nous estudiants de la UdG, que fa difusió de la importància de la slaut i dels entorns saludables. (Conjuntament amb l’Oficina de
Cooperació i entitats que treballen en l’àmbit de la salut)
–	Col·laboració amb Oncolliga
Altres:
–	Edició i edició del Butlletí UdG Saludable conjuntament amb la Càtedra de Promoció de la
Salut (periodicitat quadrimestral)
–	Disseny dels Itineraris Saludables (en coordinació amb l’Oficina Verda)
–	Programa “Mou-te a la feina”, dins el Pla de Formació del PDI i el PAS (conjuntament amb
el servei d’esports)
–	Suport per a l’Enquesta de Riscos Psicosocials dels Personal Docent i Investigador. (Conjuntament amb l’Oficina de Salut Laboral)
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