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Benvolguts i benvolgudes claustrals,
En aquest informe anual presento al Claustre un resum de l’acció de govern que s’ha portat
a terme durant l’any 2012, amb la voluntat d’analitzar i debatre sobre tots els àmbits de la
gestió universitària, en el marc del màxim òrgan de govern de la universitat, tal com
estableixen els Estatuts de la UdG.
Si bé l’any 2011 va ser un any especialment complicat, des del punt de vista econòmic, per
la retallada del 16% de la subvenció ordinària de la Generalitat a les universitats públiques
catalanes, haig de dir que aquest any 2012, amb la consolidació pressupostària de la
retallada, la nova disminució de l’1,5% de la subvenció pública i la dràstica reducció del pla
d’inversions, encara ha estat més difícil.
Per altra banda, a la preocupació pel finançament públic de la universitat, el 2012 s’hi
afegeix la preocupació per les retallades que afecten directament les persones de la
comunitat universitària. Des del passat mes de febrer, la Generalitat i l’Estat espanyol han
tret successives lleis i decrets que han impactat fortament en la capacitat econòmica i els
drets laborals dels tres col·lectius universitaris: estudiants, PDI i PAS, amb el consegüent
malestar de les persones afectades i les mobilitzacions lògiques.
Tot i això, i malgrat les circumstàncies, no es pot negar que tots nosaltres hem continuat
mantenint la voluntat decidida de continuar treballant per una Universitat de primer nivell. I
no són pocs els objectius assolits en aquest darrer any. Així per exemple, aquest curs 20122013 suposa la culminació del desplegament de la majoria de títols de grau, amb la posada
en marxa del 4t curs de molts estudis, i el juny passat es van titular els primers estudiants
d’estudis adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior: el grau en Publicitat i Relacions
Públiques i els estudiants adaptats als nous plans de grau en Economia, en Comptabilitat i
finances i en Administració i direcció d’empreses. Tots ells han conformat, aquest any 2012,
el primer gruix important de graduats per la Universitat de Girona. A això, cal afegir que
aquest curs 2012-2013 és el curs amb més estudiants de tota la història de la nostra
Universitat, arribant pràcticament als 15.000. D’això n’hem d’estar molt orgullosos tots
plegats.
També ha estat l’any on s’han portat a terme notables avenços en governança, com
l’entrada en funcionament de les comissions delegades del Consell de Govern o el
desplegament dels contractes-programa amb departaments i instituts, o l’aprovació dels
Principis de Bon Govern i del Codi de Bones Pràctiques de la UdG. S’ha completat la
normativització dels estudis de grau, màster i doctorat, així com la recent revisió de
programes de màster i la nova oferta de programes de doctorat que han de ser la punta de
llança de la nostra Universitat.
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Soc conscient, però, que tant aquestes accions com la resta de polítiques que hem endegat,
i que us resumiré en aquest informe, han acabat cedint el protagonisme a la situació
econòmica en general. És per això que en l’apartat corresponent a l’àmbit 5è del Pla
Estratègic ho he detallat.
És ben evident que ara mateix ens veiem abocats, inevitablement, a desenvolupar la nostra
activitat acadèmica cada vegada millor, amb reptes més ambiciosos, però al mateix temps
amb menys suports econòmics públics. Es fa del tot necessari ser cada dia més competitius,
captant més recursos, millorant la nostra tasca docent, augmentant l’impacte de les nostres
investigacions i transferint-les millor al nostre entorn. Això és el que ja estem fent i hem de
continuar fent. El desplegament de les polítiques que es presenten en aquest informe així
ho mostren, i és per això que us animo a llegir-lo i a avançar tots en la mateixa direcció.
Sens dubte aquest ha estat un any difícil i és per això que crec oportú expressar–vos, a tots
vosaltres, que heu viscut les dificultats i d’una forma o una altra hi heu fet front, el meu
agraïment més especial.
Anna Maria Geli de Ciurana
Rectora
Girona, novembre de 2012
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Àmbit 1
Creació i transferència de coneixement
EIXOS DEL PLA ESTRATÈGIC 2008-2013
•
Incrementar la capacitat competitiva de la UdG en la creació i transferència del
coneixement.
•
Promoure la dotació i la capacitació del personal investigador com a agent nuclear
del desenvolupament i la transferència del coneixement.
•
Impulsar polítiques que potenciïn l’efectivitat de l’activitat investigadora i de
transferència.
•
Dotar-nos de l’organització, els procediments, les infraestructures i els equipaments
necessaris per fer recerca de qualitat.
•
Visualitzar globalment les estructures de creació i transferència de coneixement de
la UdG.

Augmentar la quantitat i qualitat de les activitats de creació i transferència de coneixement,
és a dir, el que sovint es coneix com a R+D+I, és un dels objectius estratègics de la UdG. Per
això cal donar als investigadors les millors condicions d’entorn possible. D’acord, doncs, amb
aquest objectiu general i amb els eixos i línies específiques del Pla Estratègic 2008-2013,
aquest any s’ha posat èmfasi, en l’àmbit de la recerca, en els tres plans sectorials següents:
• Accions de vertebració i potenciació de la recerca
• Impuls a la cultura emprenedora i ocupabilitat dels estudiants (aquest pla sectorial es
desenvolupa també en l’Àmbit 4)
• Avaluació, indicadors, rànquings i visibilitat
Hi ha un darrer pla sectorial, estretament vinculat a la recerca i com a tal gestionat des del
Vicerectorat de Recerca i Transferència, que és el Desplegament de l’Escola de Doctorat, i
que es tracta en el marc de l’àmbit 2, Docència i aprenentatge.
Les actuacions realitzades en aquest àmbit han anat destinades a invertir millor, és a dir, a
assegurar l’eficiència en l’ús dels fons de suport a l’R+D+I, tot i mirant de mantenir les
accions de llarg recorregut i de donar el suport que cal en la situació excepcional present.
Només en polítiques actives de suport i impuls als GdR, la UdG havia estat invertint més de
2,5 M€ cada any en els darrers anys, gràcies en part a l’aportació directa de la Generalitat
(PROFOR), però també per decisió política de la Universitat. L’aportació de la Generalitat,
però, s’ha reduït els dos darrers anys: d’un import d’1.328.000 € l’any 2010, es va passar a
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899.000 € el 2011, mentre que el 2012 només hi ha garantida una aportació de 567.000 €.

Això ha suposat una reducció del pressupost total que la UdG pot dedicar a accions de
recerca, mantenint, no obstant això, polítiques tan rellevants com són el programa de
beques de recerca predoctorals o l’aplicació de part dels cànons que generen els GdR a
cobrir els costos d’ús dels espais en el Parc Científic i Tecnològic. Per tal que el pressupost
destinat a accions de recerca representi una bona inversió cal seguir alguns principis. Per
una banda, que impacti, si pot ser directament, en indicadors que seran considerats en
l’avaluació i el finançament de la universitat. Per altra banda, que discrimini entre les
necessitats i característiques dels diversos grups i àmbits de la UdG, adequant-se a les
diverses tipologies: ciències humanes, ciències socials i jurídiques, ciències experimentals,
enginyeria i arquitectura, i ciències de la salut. I finalment, que en la mesura que sigui
possible compti amb cofinançament provinent dels fons dels grups o de fons externs.

ACCIONS DE VERTEBRACIÓ I POTENCIACIÓ DE LA RECERCA
Les mesures de vertebració de la recerca aprovades durant l’any 2009 ja són plenament
operatives i, per tant, de forma periòdica s’avalua el PDI a temps complet pel que fa a la
seva activitat de recerca i els GdR pel que fa a la seva composició i producció. En l’avaluació
del darrer trimestre de 2011 (en la qual es van aplicar ja alguns canvis aprovats pel CdG) va
resultar que dels 894 PDI a temps complet que hi ha a la UdG, 210 són becaris predoctorals
que, per tant, són considerats investigadors actius en formació; dels 684 restants, 544 es
poden considerar investigadors actius, i 57, investigadors actius en formació. A finals de
l’any 2012 es procedirà a l’actualització d’aquesta avaluació. En qualsevol cas, es fa evident
una evolució positiva del nombre de PDI actiu en recerca, que ha passat del 72,6% en la
primera avaluació al 79,5% en la darrera.
RESUM DELS RESULTATS D’AVALUACIÓ
2011
INVESTIGADORS ACTIUS
INVESTIGADOR ACTIU
544 79,5%
PROFESSORS AMB SEXENNI VIU

INVESTIGADORS ACTIU EN FORMACIÓ
NO SUPEREN ELS CRITERIS
TOTAL

320

47,20%

2010

2009

497 76,0%

452 72,60%

282

43,88%

251

40,29%

57 8,30% 34 5,20% 21 3,40%
83 12,60% 119 18,30% 150 24,10%
684 100%
650 100%
623 100%

Pel que fa al catàleg de grups UdG, el Consell de Govern va aprovar-ne l’actualització el
desembre de 2011. Així, en el catàleg vigent hi ha 99 grups de recerca, la majoria d’ells
complint tots els criteris, i alguns que hi són amb caràcter excepcional. A més, queden
encara 13 agrupacions de personal investigador que han decaigut del catàleg oficial en no
complir els criteris de la normativa UdG. Aquestes agrupacions, han continuat rebent
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indicacions clares referents a la necessitat que s’adaptin als criteris, bàsicament pel que fa a
la dimensió del grup, ja que és necessari propiciar el grups amb una mida més gran, i per
tant amb més possibilitats de poder ser considerats en el futur com a grups reconeguts per
la Generalitat.
Com és habitual en els darrers anys, el suport a l’activitat dels GdR de la UdG s’ha vehiculat,
en bona part, a través de diverses convocatòries. En primer lloc, i pel que fa a la captació de
talent, cal esmentar que es va aprovar una nova convocatòria d’ajuts a investigadors en
formació (beques BR-UdG). Concretament, s’han convocat i concedit 19 beques
predoctorals BR-UdG. A més, continuen incorporant-se diversos becaris de recerca finançats
per fons propis dels GdR (6 nous BR-GR). Si a aquestes beques internes s’hi afegeixen les
beques predoctorals del Ministeri (FPI i FPU) i de l’AGAUR de la Generalitat de Catalunya
(FI), el resultat final són 54 nous becaris predoctorals a la UdG.
Pel que fa a altres accions de suport, en el CdG del mes de juny es va aprovar la distribució
del pressupost d’accions de recerca i transferència. Així, un cop més, al llarg de l’any 2012
s’han convocat i resolt ajuts per impulsar la mobilitat d’investigadors predoctorals i
postdoctorals (12 dels primers i 2 dels segons). També està previst de convocar ajuts per a
accions singulars, preferentment per donar suport a grups que no han obtingut finançament
del Ministeri. Cal destacar que segons la resolució provisional dels projectes de recerca
presentats en la convocatòria 2012 del Plan Nacional de Investigación Fundamental no
orientada, la UdG ha obtingut 25 projectes i un total d’aproximadament 1,2 M€, per sota
dels 37 projectes i gairebé 2 M€ de l’any anterior. En aquest sentit, recentment s’ha iniciat
un seguit de reunions amb els directors de departaments i instituts i responsables de grups
de recerca, per tal de definir, juntament amb l’equip de govern, un conjunt d’actuacions
dirigides a l’impuls de l’activitat dins la conjuntura actual d’escassetat de recursos públics
per a la recerca.
S’ha treballat també en l’enfortiment de les relacions amb els centres CERCA participats per
la UdG. Així, s’està treballant en l’elaboració del pla estratègic de l’IdIBGi i per adscriure a la
UdG els tres instituts (ICRA, ICRPC, IdIBGi) en la línia que segueixen totes les universitats per
sumar producció científica i visibilitat.
Pel que fa al suport a la gestió de la investigació, l’OITT ha continuat avançant en la voluntat
de millora del servei a la comunitat investigadora, mantenint horaris d’atenció també en
períodes no lectius i buscant oferir un assessorament de més valor afegit. Des de l’entrada
en vigor de la nova llei de la ciència a final de 2011, l’OITT s’ha focalitzat en l’adaptació de
les normatives de la UdG a aquesta nova llei i en la cerca de noves oportunitats de
finançament. En aquest sentit, s’han organitzat diferents jornades formatives a l’entorn de
noves convocatòries de projectes europeus i de projectes consorciats.
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Es continua treballant, un any més, en el Projecte Falcó, que ha de constituir-se com a la
base de dades institucional que ha de recollir tota l’activitat del personal acadèmic i que ha
de permetre gestionar de forma eficaç la informació. Aquest curs s’ha posat l’èmfasi en el
desenvolupament de diferents paquets de gestió, com ara el del control horari dels
investigadors (time-sheets), que permetin integrar les dades de recerca.
Pel que fa als Serveis Tècnics de Recerca (STR), s’ha continuat amb el desplegament del Pla
de Potenciació presentat al CdG de desembre de 2009. Concretament, durant 2012 s’ha
incidit en la consolidació d’un sistema de gestió del seu funcionament que s’ajusta (i així ha
estat acreditat aquest mes de setembre per l’empresa TÜV Rheinland) al Sistema de Gestió
de la Qualitat ISO9001:2008. Aquesta nova manera de funcionar s’articula a través d’un
programari de suport a la gestió dels STR que ha estat elaborat pel Servei Informàtic de la
UdG. Aquest programari millora la interacció amb els usuaris, els quals hi podran accedir per
fer un seguiment de l’evolució de les seves peticions de servei. També simplifica radicalment
les operacions comptables ja que són automatitzades dins del programari. Continuant amb
el desplegament del Pla de Potenciació, s’ha fet especial incidència en la dinamització de les
activitats de servei al teixit productiu de l’entorn. S’han establert acords amb empreses de
l’àmbit farmacèutic que han fet augmentar sensiblement els ingressos per serveis dels STR.
També s’està elaborant, juntament amb la Cambra de Comerç, una estratègia de difusió dels
STR a les empreses locals. Per culminar la consecució completa del Pla de Potenciació, resta
per concretar la creació d’unitats vinculades als STR, acció que s’ha anat posposant a la
tasca, ara complerta, de consolidar el funcionament intern dels STR.
En darrer lloc comentar que, finalment, s’ha activat la Comissió Delegada del Consell de
Govern de Recerca, Transferència i Doctorat, que ha d’agilitzar la presa de decisions en
aquest àmbit. Ja en la seva primera sessió es van prendre dos acords rellevants: l’aprovació
dels Criteris de priorització de la Convocatòria d’ajuts per a la contractació d’investigadors
novells (FI 2013), i la concessió dels Premis Extraordinaris de Doctorat 2011 per als títols de
doctor per la Universitat de Girona.

IMPULS A LA CULTURA EMPRENEDORA I OCUPABILITAT DELS ESTUDIANTS
Les accions de suport i impuls a les activitats de transferència del coneixement s’han
vehiculat, d’una banda, a través de convocatòries específiques d’ajut i, d’altra banda,
mitjançant la interacció amb el Parc Científic i Tecnològic de la UdG i amb l’Acadèmica de les
Lletres, les Arts i les Ciències Socials. Cal destacar la convocatòria, un cop més, de les Beques
de Transferència i Innovació (BTI), que ha permès incorporar 18 nous becaris als grups amb
més activitat de transferència (majoritàriament dels àmbits de l’enginyeria i de les ciències
experimentals), i en particular, als que pertanyen a la Xarxa TECNIO d’ACC1Ó, així com als
Serveis Tècnics de Recerca.
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És igualment destacable l’evolució de l’activitat en el Parc Científic i Tecnològic. Per una
banda, la dels GdR que hi són instal·lats, en els edificis Jaume Casademont i Narcís
Monturiol. Per altra banda, amb l’increment de la presència d’usuaris (empreses i altres
agents). Actualment hi ha 86 empreses ubicades en el Parc, 35 grups o centres de recerca
(incloent-hi els 26 pertanyents a la UdG), 2 centres tecnològics, i 15 entitats i ens de serveis
adreçats a la recerca i a la innovació (incloent-hi els Serveis Tècnics de Recerca de la UdG i el
centre tecnològic ASCAMM). Cal posar en relleu l’inici d’activitats de Bloom, centre 3D i de
tecnologies emergents, i la incorporació com a usuari del Parc del Clúster Català de Recerca
de l’Aigua (Catalan Water Partnership), al costat de la seu del Campus Euromediterrani del
Turisme i l’Aigua.
Igualment el Parc Científic i Tecnològic ha promogut nombroses jornades i activitats
vinculades a la recerca, com són les Jornades TIC-Salut, el Fòrum Parc, el projecte Develop
Your Talent, la primera Acceleradora Startup Catalonia, el projecte Corporate Venturing,
entre d’altres, i diverses activitats formatives i informatives que ha coordinat la unitat de
valorització de l’OITT (una jornada per als investigadors sobre les patents, seminaris sobre
transferència de tecnologia per a diferents àmbits de coneixement, sessions sobre
convocatòries d’ajuts col·laboratius, etc.) Cada any se celebren més de 200 actes, en què
participen més de 12.000 persones, moltes de les quals apropen el Parc i la Universitat de
Girona a la societat en general i als estudiants de primària i secundària de les comarques
gironines, com són les organitzades per Udigital, per la Càtedra de Cultura Científica i
Comunicació Digital i per la Unitat de Comunicació Científica. El Parc també ha rebut vàries
visites institucionals, moltes d’elles en combinació amb visites a la UdG (el delegat del
Govern de la Generalitat a Girona, el director de l’Àrea Europea de Recerca, la Cambra de
Comerç, la FOEG, el president del CSIC, el conseller de Salut, la consellera d’Ensenyament, el
conseller de Territori i Sostenibilitat, el conseller d’Empresa i Ocupació...).
Finalment, pel que fa a l’ocupabilitat dels doctorands, enguany l’Escola de Doctorat de la
UdG ha estat l’organitzadora de les Jornades Doctorials Transfrontereres que van començar,
fa anys, a la Universitat de Perpinyà, i que un cop més s’han centrat a promoure
l’emprenedoria entre els estudiants de doctorat de les universitats de Girona, Illes Balears,
Montpeller, Perpinyà i Tolosa. Aquestes jornades es van celebrar a Caldes de Malavella el
mes de maig i van comptar amb la participació de 25 estudiants francesos, catalans i
balears.

AVALUACIÓ, INDICADORS, RÀNQUINGS I VISIBILITAT
Els grups de recerca han estat avaluats amb relació a la distribució d’una part del pressupost
que s’assigna als departaments i instituts de recerca en funció de l’activitat dels grups. En
aquest sentit, aquest any 2012 s’han aplicat els mateixos indicadors que el 2011 (més
simples i macroscòpics, molt semblants als emprats per valorar la part de finançament
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lligada a objectius en els contractes-programa). El resultat d’aquestes avaluacions dels grups
permetrà, els anys venidors, tenir una bona imatge de la seva evolució.
Quant a la visibilitat de l’activitat de recerca de la UdG en diversos àmbits, i més enllà de
reconeixements individuals o grans projectes aconseguits, es concreta en la seva situació en
diferents rànquings universitaris. Segons el Rànquing SCIMAGO 2012 la UdG es troba en la
posició 79 d’entre les 1.401 institucions iberoamericanes considerades (35a d’entre les 93
institucions espanyoles), per volum de producció científica; però en la 11a posició entre les
universitats espanyoles, empatada amb d’altres, segons un índex que mesura la qualitat de
la producció. La UdG destaca especialment en el valor de l’indicador que fa referència a les
publicacions amb coautoria internacional. L'edició 2011 de l'Informe de la Fundación CyD
referma l'excel·lent posició de la UdG entre les universitats espanyoles: ocupa un dels llocs
capdavanters, situada en 7a posició (d'un total de 51) en un dels indicadors relatius a la
qualitat de la producció científica. També aconsegueix una excel·lent posició en nombre de
projectes d’investigació, concretament el 8è lloc del rànquing espanyol. Finalment, el
rànquing 2012 de la revista Psicothema posava la UdG en 4t lloc per obtenció de projectes
de recerca, en 8è lloc per articles en revistes indexades, i en 10è lloc respecte de la
productivitat total (índex compost) en el conjunt de tot l’Estat espanyol.
Més enllà de la posició en els rànquings, la dinàmica de l’avaluació està penetrant amb força
a la UdG, com ja s’ha comentat més amunt (avaluació d’investigadors actius, contractesprograma, avaluació de la productivitat dels grups, etc.), però cal continuar i aprofundir-hi.
De fet, s’iniciarà una avaluació més exhaustiva de l’activitat dels instituts de recerca i es
treballa per millorar totes les bases de dades que suporten aquestes avaluacions. Per altra
banda, d’entre les avaluacions externes cal esmentar l’augment sostingut de la proporció de
professors amb trams de recerca vius (del 50,5% el 2009 al 57,8% el 2011). També,
l’augment molt important de publicacions indexades a l’ISI Web of Knowledge (de 355 el
2007 a quasi 600 el 2011), amb la consegüent visibilitat internacional que això dóna a la
UdG. No obstant aquests bons indicadors d’evolució, es continua treballant per incrementar
la visibilitat de la UdG (per exemple, mitjançant l’adscripció dels instituts de recerca CERCA)
i per obtenir millors reconeixements en avaluacions externes. Un exemple d’aquest
reconeixement extern és la distinció concedida al Dr. Emili Montesinos amb la Medalla
Narcís Monturiol, atorgada per la Generalitat de Catalunya per la seva contribució al
desenvolupament de la ciència i la tecnologia en el camp de la microbiologia agrícola i la
patologia vegetal.

ACORDS DE CONSELL DE GOVERN ASSOCIATS
Accions de vertebració i potenciació de la recerca
• Aprovació dels criteris de priorització de la convocatòria d’ajuts per a la contractació
d’investigadors novells (FI 2012)
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• Aprovació de la convocatòria 2011 d’ajuts a la contractació de personal de suport a
l’activitat de R+D
• Aprovació de la convocatòria 2011 d’ajuts a accions singulars d’R+D (ASING2011)
• Aprovació del procediment de gestió del pressupost de manteniment
d’infraestructures de recerca per a l’any 2011
• Aprovació de la modificació de l’acord pel qual es crea i es regula la figura
d’investigador actiu de la Universitat de Girona
• Aprovació de l’Informe al Consell Social per a l’aprovació de la convocatòria de
beques de recerca UdG 2012
• Acord de Distribució del Pressupost d’Accions de Recerca i Transferència per al 2012
• Acord per a l’aprovació de la Convocatòria 2012 d’ajuts complementaris per a la
mobilitat d’investigadors de la UdG
• Aprovació del directori de Grups de Recerca UdG 2011
• Acord per establir les condicions dels nous contractes previstos en la llei de la
ciència, la tecnologia i la innovació
• Adaptació del Reglament de beques BR-GR a la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la
Ciència, la Tecnologia i la Innovació
• Acord per a la creació del Gabinet de Mentoria Social de la UdG: Projecte Rossinyol
com a altra estructura de recerca
• Aprovació de la Política Institucional d’accés obert de la Universitat de Girona

Impuls a la cultura emprenedora i ocupabilitat dels estudiants
• Aprovació de la convocatòria d’ajuts a la identificació de noves oportunitats de
transferència del coneixement (INOTC2011)
• Informe al Consell Social sobre l’aprovació de la convocatòria 2012-2013 de Beques
de Transferència i Innovació (BTI)

Avaluació, indicadors, rànquings i visibilitat
• Informe favorable al Consell Social per a l’atorgament de les retribucions addicionals
per mèrits de recerca al personal docent i investigador laboral, corresponents a la 1a
convocatòria AAI contractat (2012)
• Informe favorable al Consell Social per a l’atorgament de les retribucions addicionals
per mèrits de recerca corresponents a la convocatòria AAI funcionaris (2011)

Acords de la Comissió Delegada del CdG de Recerca, Transferència i Doctorat
• Acord per a l’aprovació dels criteris de priorització de la convocatòria d’ajuts per a la
contractació d’investigadors novells (FI 2013)
• Acord per a la concessió dels premis extraordinaris de doctorat 2011 per als títols de
doctor per la Universitat de Girona
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Àmbit 2
Docència i aprenentatge
EIXOS DEL PLA ESTRATÈGIC 2008-2013
•
Implantar un mapa de titulacions de grau, màster i doctorat coherent amb els
requeriments socials, dinàmic i innovador.
•
Potenciar específicament la programació de màsters i doctorats d’alta qualitat i nivell
acadèmic fortament connectats amb la visió estratègica en els àmbits de la recerca,
el desenvolupament i la innovació.
•
Donar una resposta àgil i dinàmica a les necessitats de la societat en la programació
d’activitats de formació continuada.
•
Assegurar que la formació acadèmica i personal dels estudiants tingui la qualitat
acadèmicament exigible, satisfaci les seves legítimes expectatives i obtingui un bon
reconeixement professional i social.
•
Garantir l’acompliment dels estàndards de qualitat a escala internacional en totes les
titulacions de la Universitat.

Durant el curs 2011-2012 s’ha continuat amb el desplegament de tots els graus a la UdG,
així com amb el treball per a una millor organització dels estudis de màster i de doctorat en
especial. L’acció de govern portada a terme durant l’any 2012 en l’àmbit acadèmic ha girat a
l’entorn dels diferents objectius fixats en els plans sectorials que se citen a continuació,
malgrat s’ha considerat més oportú organitzar aquest apartat segons tipologies d’estudis:
• Implantar dobles titulacions amb altres universitats, sobretot estrangeres o amb què
tinguem vinculació
• Replantejar els programes de doctorat, tot impulsant l’obtenció de mencions de
qualitat i els doctorats interuniversitaris
• Replantejar l’organització de la formació continuada i les connexions amb la
programació dels graus i màsters
• Assegurar la qualitat del pràcticum i de les pràctiques externes com a foment de
l’emprenedoria i l’ocupabilitat
• Implementar el sistema de seguiment de les titulacions als centres adscrits
• Desplegament Escola de Doctorat

ESTUDIS DE GRAU
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El curs 2011-2012 va suposar la culminació del desplegament del grau en Publicitat i
Relacions Públiques, el primer dels estudis adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior.
Als graduats en aquest estudi s’hi ha d’afegir els estudiants d’Economia, de Comptabilitat i
Finances i d’Administració i Direcció d’Empreses que van poder fer l’adaptació corresponent
dels seus estudis, i la incorporació del 4t curs de grau en molts estudis on fins al moment
únicament es desplegaven tres cursos. Per descomptat, al mateix temps s’han mantingut
encara diversos cursos de diplomatura i enginyeries tècniques.
Tanmateix, l’oferta d’estudis de grau de la Universitat de Girona no ha quedat estancada, i
al llarg del darrer any s’ha aprovat la proposta de programació de tres nous títols oficials de
grau en centres adscrits: Arts Escèniques a l’escola ERAM, amb implicació de la Facultat de
Lletres, Nutrició i Dietètica a l’escola EUSES, amb implicació de les facultats de Medicina i
Infermeria i d’altres departaments afins, i Màrqueting a l’Escola de Turisme Mediterrani,
amb la implicació de les facultats de Turisme i de Ciències Econòmiques i Empresarials. En
aquest sentit, s’han signat convenis de col·laboració per garantir la qualitat dels nous
estudis, afavorir sinèrgies i assegurar la major eficiència dels recursos de professorat de què
disposa la Universitat. Malgrat que la intenció inicial era implantar alguns d’aquests nous
graus ja el curs 2012-2013, per raons diverses s’ha ajornat la seva implantació al curs 20132014.
Durant l’any 2012 s’ha prosseguit amb l’adequació de les diverses normatives acadèmiques
a la nova tipologia dels estudis i amb la dotació de nous instruments i criteris per gestionarho de la manera més convenient. En aquest sentit, cal destacar sobretot la Normativa marc
reguladora del treball fi de grau i del treball fi de màster, aprovada el mes de juliol. S’ha
incorporat també a la Normativa d’accés als estudis de grau amb un mínim de 30 crèdits
reconeguts el requisit de coneixement de les llengües en què s’imparteix l’estudi per part
dels estudiants procedents d’estudis estrangers, i s’han fet altres modificacions normatives
(extinció de la regulació de la simultaneïtat d’estudis, etc.) per acabar de respondre a les
necessitats de l’EEES.
Com es pot apreciar en l’annex de dades d’aquest informe, la demanda dels estudis de grau,
tant en primera opció com en termes absoluts i, en conseqüència, les xifres d’assignació i de
matrícula d’estudiants, s’ha incrementat sensiblement el curs 2012-2013, malgrat la crisi
econòmica i la tendència a la baixa general en el sistema. Les causes segurament són
diverses, però hi han contribuït sens dubte les estratègies de comunicació portades a terme
des de ja fa dos cursos, aprofitant el desplegament majoritari dels nous graus, i les
actuacions específiques realitzades amb els centres de secundària a càrrec dels centres
docents i del Rectorat.
En el marc dels recursos obtinguts en diferents convocatòries d’enfortiment del Campus
d’Excel·lència Internacional, i també en d’altres convocatòries d’ajuts del Ministeri
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d’Educació per al desenvolupament de projectes orientats a l’ocupabilitat dels estudiants
universitaris, durant el 2012 s’ha treballat en diferents iniciatives. En relació amb l’àmbit de
docència, les següents:
• Impuls als Plans d’Acció Tutorial: centrat en el suport al desenvolupament dels Plans
d’Acció Tutorials i en especial en el desenvolupament de dues eines informàtiques,
una per a l’autoavaluació de competències dels estudiants i una altra per a la gestió
d'un portafoli electrònic institucional. Ambdues han de permetre una millor
tutorització dels estudiants i hauran d'estar disponibles en prova pilot el gener de
2013.
• Coordinació i llançament de nous programes de pràctiques curriculars, de perfil
professional i solidari. L’objectiu principal és el d’implantar una adaptació del
programari per a la gestió de pràctiques desenvolupat a l’Escola Politècnica Superior
a la resta de centres docents, sempre tenint presents les característiques concretes
de cada cas. Actualment el programa ja està en funcionament en diversos centres
docents.
Pel que fa a les pràctiques externes, esteses a partir de l’adaptació a l’EEES a tots els estudis
de grau i tan importants per garantir l’ocupabilitat futura dels estudiants, cal tenir present
que el Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre, ha fet necessària una revisió i adequació
de la normativa aprovada el març de 2011 a la UdG per a la gestió i desenvolupament de les
pràctiques curriculars, que estarà enllestida abans de final d’any.

ESTUDIS DE MÀSTER
L'oferta de màsters oficials de la UdG és, en el curs actual, de 35 màsters, dels quals 16 són
interuniversitaris; d’aquests, 13 són participats per altres universitats catalanes o de l’Estat
espanyol i 2 tenen caràcter internacional, amb el reconeixement Erasmus Mundus:
European Master’s in Vision and Robotics, coordinat des de França, i European Master’s in
Tourism Management, coordinat per la UdG. Cal dir que l’estructura dels màsters a la UdG
és dinàmica i s’adapta constantment a les necessitats i oportunitats de l’entorn. Així, més
enllà de les modificacions realitzades en molts dels màsters que ja s’oferien, el Consell de
Govern ha aprovat el llançament de 3 màsters oficials més que completaran l’oferta a partir
del curs 2013-2014:
• Máster Universitari en Catàlisis Sostenible: de la química bioinspirada a l’energia
• Màster Universitari en Psicologia, Salut, Benestar i Qualitat de Vida
• Màster Universitari en Ciutats Intel·ligents (Smart Cities)
El notable increment de les taxes de matrícula ha perjudicat clarament la demanda dels
nostres màsters en el curs 2012-2013 (s’ha passat de 836 alumnes el curs 2011-2012 a 591
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el curs 2012-2013), però finalment s’ha pogut mantenir una oferta consistent, dins dels
paràmetres de programació proposats pel Consell Interuniversitari de Catalunya. El Consell
Social, en aquest sentit, hi ha contribuït amb l’acord d’aplicar a les taxes, per als estudiants
comunitaris o residents, la màxima bonificació prevista en el decret de preus de la
Generalitat de Catalunya. També cal destacar que el percentatge de nombre d’estudiants
estrangers s’ha mantingut en els màsters malgrat l’increment de les taxes i la davallada de
matrícula, i que en aquests moments tenim 5 màsters que s’imparteixen completament en
anglès.
Al llarg del darrer any s’han dissenyat i aprovat, d’altra banda, diverses modificacions en les
memòries dels màsters oficials per homologar-ne l’estructura, revisar els aspectes que s’ha
cregut convenient i ajustar-ne el cost. A més, els 10 màsters més antics s’han hagut de
sotmetre a reverificació, amb l’aprovació prèvia per part del Consell Social i del Consell de
Govern, ja que no s’ajustaven als requeriments de memòria actuals. També s’han revisat, en
els darrers mesos, els convenis que regulen la participació de la UdG en diversos màsters
interuniversitaris, per assegurar-ne el rigor i concretar millor els termes de funcionament, el
correcte accés a les dades i el retorn econòmic.
Quant a la gestió i el funcionament dels estudis de màster, cal dir que s’ha continuat
treballant per fer-los un espai propi i coherent amb els diversos estudis que es programen
des dels centres docents de la universitat, i per adaptar-los del tot als requeriments de
l’EEES. En aquest sentit, s’ha elaborat una normativa acadèmica específica per als estudis de
màster, i també una normativa de permanència, anàloga a la que ja existia per als graus,
que permetran ordenar adequadament, en endavant, la gestió d’aquests estudis.
També cal afegir que s’ha arribat a un acord amb una entitat bancària per tal que financi
accions específiques d’atracció de talent en l’àmbit dels màsters.

F0RMACIÓ CONTINUADA: TÍTOLS PROPIS
Pel que fa als màsters i als altres estudis de postgrau no oficials (títols propis), és important
fer notar la seva rellevància creixent, en un context cada vegada més competitiu, i s’ha
treballat per donar-los un perfil complementari a l’oferta d’estudis oficials. Des del curs
passat, la programació anual de màsters propis és analitzada, com la dels altres màsters, en
la Comissió de Programació d’Estudis, i darrerament s’han incorporat les competències
sobre tota la programació de títols propis a la nova Comissió Delegada del Consell de
Govern de Docència i Estudiants. Sens dubte la formació continuada continua essent
imprescindible per al sector socioeconòmic de l’entorn, que demana formació per fer front
a la forta crisi econòmica global. A tall d’exemple:, la continuació, aquest curs, del Màster de
l'Advocacia, amb la implicació dels diferents col·legis professionals d'advocats, a manca de
poder implantar el màster oficial professionalitzador, que ha estat sotmès a successives
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rectificacions normatives; la recuperació del Postgrau en Llengua Catalana: correcció de
textos orals i escrits, que capacita per a l’exercici de la correcció i havia estat de referència fa
anys; la incorporació a la UdG del Màster en Gestió Integral de l'Edificació, que podrà ser
l’embrió del futur màster oficial professionalitzador; la programació innovadora del Màster
en Ficció Televisiva i Nous Formats, amb participació de diverses productores de televisió i
de la SGAE, i del Postgrau en Intervenció Psicològica en Crisis i Emergències, dissenyat en
col·laboració amb Dipsalut i amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Els màsters i
postgraus propis de la UdG permeten, d’altra banda, una relació molt fecunda entre la
universitat i els diversos centres que té adscrits.
Com des de fa anys, el Programa de Formació per a Majors de 50 anys continua endavant,
amb una matrícula estable els darrers cinc anys, entorn els 120 matriculats, la majoria dels
quals es decanten pels estudis d’humanitats. El curs passat es van afegir a l’oferta habitual
cursos de català i de comunicació digital, que es tornaran a oferir en el curs present ja que
van tenir molt bona acceptació. Pel que fa a les aules d’extensió universitària, el nombre
d’alumnes també s’ha estabilitzat els darrers anys entorn els 230.

ESTUDIS DE DOCTORAT
Durant l’any 2012 ha continuat el desplegament de l’Escola de Doctorat (ED). En primer lloc,
el Comitè de Direcció de l’ED del dia 1 de març de 2012 va aprovar els procediments que se
seguiran per garantir la qualitat dels programes de doctorat de la UdG, als quals es fa
referència en endavant. A continuació, el mateix Comitè va elaborar la normativa de
doctorat adaptada al nou RD 99/2011, que finalment va ser aprovada pel Consell de Govern
d’abril. Com a punt destacat hi ha el fet que els tribunals de tesi passen a ser de tres
membres i que la distinció cum laude a la tesi no es concedeix en el mateix acte de la
defensa sinó que és la Comissió Acadèmica qui l’atorga si tots els membres del tribunal s’hi
mostren a favor en votació secreta. En el Comitè de Direcció de l’ED d’abril també es va
aprovar el codi de bones pràctiques de l’ED, un document que marca normes de conducta
que han de ser d’obligat compliment per part de tots els investigadors de l’ED en la seva
activitat diària.
A proposta del Comitè de Direcció de l’ED, el CdG de març va aprovar els criteris per a la
programació i desprogramació de programes de doctorat. Aquests criteris s’han emprat per
definir els nous programes de doctorat que un cop ja aprovats per CdG s’enviaran a verificar
abans de final d’any i que, si són verificats, passaran a impartir-se a partir del curs 20132014. D’aquesta manera, la UdG passarà de 5 a 12 programes de doctorat, 4 dels quals
interuniversitaris i d’entre aquests 2 coordinats per la UdG. Els 10 programes de doctorat ja
aprovats pel CdG són els següents:
• Ciències Humanes i de la Cultura
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciència i Tecnologia de l’Aigua
Medi Ambient
Química
Biologia Molecular, Biomedicina i Salut
Tecnologia
Turisme
Psicologia, Salut i Qualitat de Vida
Educació
Psicologia de l’Educació

L’ED de la UdG ha entrat de forma provisional en el Registro de Universidades, Centros y
Titulaciones (RUCT) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El mes de juny de 2012
es va enviar a la Direcció General d’Universitats (DGU) la documentació necessària per
poder obtenir el registre definitiu.
A nivell més tècnic, s’ha continuat desenvolupant l’aplicació informàtica per a la gestió del
doctorat a la UdG, que de moment ha permès avaluar els plans de recerca dels investigadors
en formació de primer any.
Cal destacar que durant els mesos de maig a octubre s’han fet sessions informatives sobre
els canvis en la normativa i en el funcionament del doctorat a totes les facultats de la UdG i
també a l’Hospital Dr. Josep Trueta. L’ED de la UdG també va participar com a convidada a
unes jornades sobre escoles de doctorat organitzades per la Universidad de La Laguna.
Recentment la UdG ha signat un conveni amb el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) per incorporar tots els centres del CSIC (i, en particular, el Centre d’Estudis
Avançats de Blanes, arran de la seva vinculació amb el Campus Euromediterrani del Turisme
i l’Aigua) a ED de la UdG. Això ha de facilitar el desenvolupament en el CSIC de tesis que
s’acabaran presentant a la UdG.
Per segon cop, el Comitè de Direcció de l’ED es va fer càrrec de l’avaluació de les propostes
de doctor honoris causa per la Universitat de Girona i va avaluar positivament tres
propostes presentades per les facultats de Ciències Econòmiques i Empresarials i de Lletres i
per l’Institut de Recerca Històrica, d’investir els historiadors Dr. Josep Fontana Lázaro, Dr.
Jordi Nadal i Oller, i Dr. Ramon Garrabou Segura com a doctors honoris causa per aquesta
Universitat, proposta que va ser elevada i aprovada pel CdG de juliol.
Per primer cop, durant el curs acadèmic 2012-2013 l’ED està oferint cursos als seus
investigadors en formació en temes com la comunicació de la recerca, l’ètica,
l’emprenedoria o la preparació de projectes de recerca. Es tracta de cursos de 10h
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organitzats per l’ED i la col·laboració de l’Institut de Ciències de l’Educació, que s’encarrega
de la matrícula i l’expedició de certificats.
Finalment, cal assenyalar que durant el curs 2011-2012 s’han llegit 75 tesis doctorals, cosa
que consolida la situació de la UdG en un nivell proper al 5% de la producció de tesis del
Sistema Universitari Català, i que s’ha incrementat gairebé el 20% la matrícula als programes
de doctorat: de 586 (2010-2011) a 696 (2011-2012) estudiants.

DESPLEGAMENT DEL SISTEMA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT ALS
GRAUS, MÀSTERS I PROGRAMES DE DOCTORAT
Durant l’any 2012 s’ha finalitzat l’adaptació del disseny dels procediments del sistema de
garantia interna de la qualitat dels graus en centres integrats als graus dels centres adscrits i
als màsters. De fet, val a dir que el sistema de garantia interna de la qualitat per als estudis
de màster ja ha estat aprovat per l’AQU Catalunya.
D’aquesta forma, durant aquest any s’ha continuat implementant de forma continuada els
diferents procediments que en formen part, per exemple recentment Gestió de les queixes,
reclamacions i suggeriments mitjançant una nova aplicació, Avaluació de la inserció
incorporant les dades de l’enquesta elaborada per AQU a l’aplicació de seguiment de les
titulacions, o el llançament per primera vegada de les enquestes de satisfacció dels
estudiants de màster referents al procediment Administració i anàlisi de les enquestes de
docència. De forma progressiva, els diferents procediments es van implementant al sistema
informàtic de la UdG, de forma que el seguiment de tots els estudis, l’aplicació del qual ha
estat substancialment millorada, sigui al més eficient i simple possible.
De totes formes, el més rellevant és que l’avaluació del curs 2011-2012 serà la primera on
s’ha disposat de totes les eines i dades necessàries per tal de portar a terme el seguiment de
les titulacions de grau i màster durant els mesos d’octubre i novembre d’enguany, el
període òptim per portar-ho a terme, per tal d’implementar les modificacions necessàries
(seguiment, modificació o verificació) durant el curs següent. D’aquesta forma, el
procediment Seguiment dels resultats i millora de la titulació, el principal de tot el sistema,
es dóna per totalment implementat en el cas dels graus i màsters.
Pel que fa als programes de doctorat, s’ha dissenyat per primer cop el sistema de garantia
interna d’aquests estudis, integrat totalment amb els sistemes de garantia de graus i
màsters. Aquest també ha estat preverificat de forma positiva per l’AQU. Els procediments
específics en aquest sistema de garantia interna són els següents:
• Definició del marc del Sistema de Gestió de la Qualitat
• Seguiment dels resultats i millora de la titulació
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• Avaluació de la inserció
• Procés de difusió pública
• Avaluació, seguiment i millora de la qualitat del personal docent i investigador dels
programes de doctorat
• Avaluació, seguiment i millora de la qualitat del progrés i els resultats d’aprenentatge
dels doctorands i de la seva mobilitat
• Anàlisi de la satisfacció dels diferents col·lectius implicats en el programa de doctorat
• Disseny, modificació i extinció de titulacions de doctorat
• Procés de gestió de queixes, reclamacions, suggeriments i resolució de conflictes als
estudis de doctorat
Com a resultat de la implantació d’aquests sistemes de gestió de la qualitat ha estat
necessària la modificació de memòria d’alguns graus, i sobretot la reverificació de força
màsters tal i com ja s’ha comentat. En aquest darrer cas, s’ha aprofitat per reestructurar-los
seguint l’acord de CdG Criteris d’assignació de recursos docents per als estudis de grau i
màster del 2010 i modificat el 2012, respecte dels recursos màxims de personal a destinar-hi
(crèdits docents), i en especial per adaptar-los majoritàriament a 60 crèdits. Fins al moment,
les memòries reverificades han estat avaluades positivament per l’AQU.
En el marc de les actuacions de millora de la qualitat docent, durant aquest any, amb
l’objectiu de donar el màxim suport al professorat en el desenvolupament de la seva tasca i
impulsar la innovació docent, i més enllà de les activitats que ha estat realitzant de forma
continuada durant els darrers anys, l’ICE Josep Pallach ha posat l’accent en les accions
següents:
• El reforç d’un tipus de formació basada en l’intercanvi i la reflexió compartida entre
professorat interessat en millorar la seva pràctica docent, que s’ha concretat en la
consolidació de les xarxes d’innovació docent.
• L’orientació i l’assessorament al professorat en l’ús d’eines i recursos multimèdia
necessaris per al disseny i edició de materials docents i, en particular, en l’ús de
Moodle.
• La col·laboració entre professors de diferents disciplines, mitjançant la creació de
xarxes, i l’oferta d’espais de formació permanents més atractius, oberts i adaptats al
context i a les necessitats actuals.
• L’inici d’accions encaminades a oferir al personal docent i investigador suport
específic en l’elaboració i la sol·licitud de projectes d’innovació docent, tant
nacionals com internacionals.
• La intensificació dels vincles amb les altre etapes educatives, per exemple mitjançant
la gestió del projecte Itinera, ha estat una de les prioritats presents en les línies
d'acció de l'ICE.
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En darrer lloc, i en el marc del Programa de Suport a la Qualitat Docent, s'ha finalitzat la
posada en marxa d’un model de gestió de la docència basat en competències, i s'han
elaborat propostes relatives al treball de final de grau, al suplement europeu al títol i a la
futura normativa d'avaluació, propostes que s’han traslladat als vicerectorats competents.
Pel que fa a la planificació en la docència, com en anys anteriors, s’ha realitzat una anàlisi
dels dissenys de titulació i d'assignatura i un seguiment del procés de tancament dels
dissenys d'assignatura. També s’ha continuat amb el servei d’atenció al professorat i centres
amb relació als processos de planificació i avaluació i oferint assessorament en la preparació
de memòries de verificació i les seves modificacions.
Respecte de la Guia per a l’adaptació a l’EEES, s'ha treballat amb un grup de professorat de
diferents departaments i amb diverses xarxes d'innovació docent de l'ICE en la preparació
d'un nou quadern sobre la competència transversal referida al treball en equip. El quadern
és en procés de producció.

ACORDS DE CONSELL DE GOVERN ASSOCIATS
Graus i Màster
• Informe de matrícula, programació i ocupació de grups a estudis de grau i màster
• Aprovació de la modificació del document de criteris d’assignació de recursos
docents per als estudis de grau i màster
• Aprovació de la programació de graus i desprogramació d’estudis de primer i segon
cicle per al curs 2012-2013, de la distribució i assignació de recursos docents als
centres integrats per a l’organització dels ensenyaments homologats de grau,
llicenciatura, diplomatura, enginyeria, arquitectura i màster per al curs 2012-2013, i
del calendari i procediment d’elaboració i aprovació dels plans docents anuals per al
curs 2012-2013
• Aprovació del calendari acadèmic i administratiu per als estudis de primer i/o segon
cicle, graus, màsters oficials i doctorat per al curs 2012-2013
• Acord pel qual s'aproven els plans docents dels ensenyaments homologats de la
Universitat de Girona per al curs 2012-2013.
• Acord pel qual s'aprova la normativa marc reguladora del treball fi de grau i del
treball fi de màster
Graus
• Aprovació de la memòria del nou estudi de grau en Arts Escèniques per al curs 20122013
• Aprovació de la memòria del nou estudi de grau en Nutrició i Dietètica per al curs
2012-2013
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• Aprovació del reconeixement de crèdits de lliure elecció per al curs 2011-2012
• Aprovació de la incorporació a la normativa d’accés als estudis de grau amb un
mínim de 30 crèdits reconeguts del requisit de coneixement de les llengües
d’impartició de l’estudi per part dels estudiants procedents d’estudis estrangers
• Aprovació dels criteris d’oferta i adjudicació de places específiques de segon cicle als
estudis de la Universitat de Girona per al curs 2012-2013
• Aprovació de l'acord pel qual es deixa sense efectes la regulació de la simultaneïtat
d’estudis per als estudis adaptats a l’EEES a la Universitat de Girona
• Aprovació de l’acord pel qual s’aproven les places d’accés als estudis de grau amb un
mínim de trenta crèdits reconeguts i d’accés per trasllat entre estudis que
comparteixin a primer curs un mínim de trenta crèdits per al curs acadèmic
2012/2013
Màsters
• Aprovació de les memòries dels nous estudis de màster per al curs 2013-2014 i
següents.
• Informe al Consell Social sobre la proposta de normativa de permanència per als
estudis de màster universitari
• Aprovació de l'acord de memòria del nou estudi de màster universitari d’accés a la
professió d’advocat per al curs 2012-2013
• Aprovació de la normativa acadèmica per als màsters universitaris
• Aprovació de l'acord de modificació de les memòries de les titulacions de màster que
la UdG remetrà a verificació (AQU) per a ser implantades en el curs 2012-2013
• Aprovació de l’acord pel qual es modifica la normativa d’adscripció dels estudis de
màster universitari de la UdG, aprovada pel Consell de Govern de la UdG en sessió
de 18/10/2010 i pel qual s’adscriuen tres màsters universitaris a les corresponents
unitats estructurals
• Informe al Consell Social per a l'aprovació de l'ajustament de les condicions de
matrícula a allò que determina el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per
al curs 2012-2013.
• Aprovació dels programes de màster, diplomes de postgrau, cursos de postgrau i
diplomes d'especialització propis per al curs 2012-2013 (1a convocatòria), i Informe
favorable al Consell Social sobre els preus d'aquests programes
• Programes de màsters, diplomes de postgrau, cursos de postgrau i diplomes
d'especialització propis per al curs 2012-2013 (2a convocatòria), i Informe favorable
al Consell Social sobre els preus d'aquests programes
• Aprovació de l’acord sobre les memòries dels nous estudis de màster per al curs
2013-2014 i següents
• Proposta d'acord sobre les memòries dels estudis de màster per al curs 2013-2014 i
següents
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• Proposta d'acord sobre la memòria del nou estudi de Grau en Màrqueting per al curs
2013-2014
Doctorat
• Aprovació de la concessió dels premis extraordinaris de doctorat 2010 per als títols
de doctor per la Universitat de Girona en els àmbits d’Enginyeria Industrial, Biologia,
Ciències Ambientals i Química
• Aprovació de la normativa d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat
de la Universitat de Girona
• Aprovació dels criteris de programació i desprogramació de programes de doctorat a
la Universitat de Girona
• Aprovació de l’acord de composició dels tribunals que han de concedir els premis
extraordinaris de doctorat 2011
• Aprovació de la proposta de programació dels nous programes de doctorat de la UdG
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Àmbit 3
La Universitat, referent social
EIXOS DEL PLA ESTRATÈGIC 2008-2013
•
Reforçar la identitat d’universitat catalana oberta al món i la responsabilitat de ser
motor de progrés i desenvolupament de la societat i de les comarques gironines en
particular.
•
Millorar la percepció externa de la UdG.
•
Enfortir la UdG com a universitat de referència del seu entorn amb una presència
sòlida en el context universitari català i europeu.
•
Projectar la UdG en l’àmbit internacional.
•
Fer de la UdG una entitat socialment responsable i solidària, assumint un paper més
actiu en matèria d’acció social sobre l’entorn i de cooperació al desenvolupament.

La projecció social i el compromís amb el territori, el país i l’espai internacional és, sens
dubte, un dels objectius estratègics de la UdG. Durant l’any 2012 s’han desplegat un conjunt
d’actuacions amb la finalitat de contribuir que la Universitat de Girona, cada vegada més,
esdevingui un referent social a l’entorn i amb projecció internacional, tal com es contempla
en el Pla Estratègic de la UdG 2008-2013. Totes les actuacions que es planteja fer en aquest
àmbit responen al principi que les universitats públiques, per sentit de responsabilitat social
i ètica, no poden estar al marge de la societat i han de contribuir no només a la transmissió i
generació de coneixements, sinó també a la transmissió de valors democràtics i cívics, així
com oferir tothora eines per a l’anàlisi crítica de la societat, de la ciència i de la cultura.
D’aquesta forma, els plans sectorials en aquest àmbit i sobre els quals s’estructura aquest
informe són els següents:
• Univerciutat: millora de l’impacte de la Universitat a la ciutat i al territori
• La universitat transfronterera
• Assegurament de la qualitat en la internacionalització i promoció dels estudis a
països objectiu
• Impuls i difusió de la solidaritat en el territori

UNIVERCIUTAT: MILLORA DE L’IMPACTE DE LA UNIVERSITAT A LA CIUTAT I AL
TERRITORI
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En la línia de mobilitzar el territori és important destacar tres tipus d’accions que s’han
desenvolupat amb més fermesa durant 2012: el continu creixement de l’impacte portat a
terme per càtedres, fundacions i consorcis que lidera la UdG o de què en forma part; les
accions concretes desenvolupades de caire cultural i social que han de permetre establir
encara més llaços amb el nostre territori; i, en darrer lloc, l’esforç fet en la promoció, imatge
i comunicació de les activitats desenvolupades per la UdG.
Mereixen especial atenció les activitats realitzades a la mateixa ciutat de Girona. Així, s’ha
realitzat per segon any el cicle Primavera Cultural UdG, impulsat pel Vicerectorat de
Relacions Institucionals, Societat i Cultura i l’Acadèmia de les Lletres, les Arts i les Ciències
Socials, amb la finalitat d’oferir una programació cultural oberta al conjunt de la comunitat
universitària i a la ciutat. D’aquest cicle cal destacar la gran implicació del Cor de la UdG,
l’Aula de Teatre i Girona, temps de Flors. En aquest sentit també cal dir que s’ha portat a
terme una reunió amb l’Ajuntament de Girona per revisar les múltiples relacions que manté
la UdG amb la ciutat, amb l’objectiu de millorar la coordinació i la projecció; a partir d’aquí
s’ha creat un grup de treball mixt, format per tres regidors i tres vicerectors, que elaborarà
un informe que serveixi de guia, Girona, universitat i ciutat, que s’espera que estigui
enllestit en els propers mesos i que abastarà nombrosos àmbits (joventut, cooperació,
cultura, etc.).
Càtedres i territori
Les institucions locals gironines han continuat veient en les càtedres un instrument eficaç
per fer present la Universitat en el territori. Amb el suport dels ajuntaments de Santa
Coloma de Farners i Portbou i del Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera s’han creat dues
noves càtedres amb el nom de Joan Vinyoli de Poesia Contemporània i Walter Benjamin,
Memòria i Exili, amb les quals la UdG ja en té 23. Una prova del reconeixement extern del
sistema de càtedres externes és el fet que la Universitat de Girona hagi estat convidada a
participar en el congrés La Universidad en el siglo XXI. Las universidades en las ciudades
medias y pequeñas, organitzat per la Universitat de Valladolid el passat octubre, i on el
vicerector de Relacions Institucionals, Societat i Cultura ha explicat quin tipus d’impacte té la
UdG en el territori: les càtedres, els vivers d’empreses, els projectes de cooperació, els
cursos d’estiu, la presència en múltiples fundacions i els lligams amb els centres de
secundària, entre molts d’altres. La complexitat d’aquest impacte territorial es pot veure en
el mapa La UdG al territori publicat en el fulletó UdG, impacte 2012.
I encara s’han iniciat converses pes establir dues càtedres interuniversitàries: una amb la
Universitat Politècnica de Catalunya i una altra amb la Universitat de Vic.
Societat, cultura i Biblioteca
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Durant aquest any s’ha elaborat el Pla Estratègic UdG Alumni UdG 2012-2014 amb l’objectiu
de consolidar aquesta associació per tal que els exestudiants siguin un magnífic punt
d’enllaç de la societat, el món de les empreses i les institucions amb la universitat. Els
representants de l’associació han estat presents en trobades a escala estatal per tal de
coordinar-se millor amb associacions homòlogues. D’aquesta forma, l'associació
d'exestudiants UdG Alumni PostScriptum, com a membre de la Federación de Asociaciones
de Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas, ha estat molt activa en
aquest darrer any, formant part de la Comissió de Comunicació de l'esmentada federació i
assistint als congressos celebrats a Madrid i a Mallorca; participació que ha estat molt útil a
l'hora de plantejar el seu pla estratègic, en la mesura que sempre és bo veure com altres
universitats fomenten les relacions entre la societat i el col·lectiu d'exalumnes.
També s’ha continuat la política activa de nomenar nous doctors honoris causa, com a via
de projecció social i internacional de la UdG : concretament s’han anomenat doctors honoris
causa el mes d’abril la magistrada Encarna Roca i el mes d’octubre el químic Josef Havel i
l’intel·lectual George Steiner.
Pel que fa la Biblioteca s’ha donat per acabat el projecte de catalogació de la Biblioteca del
Seminari de Girona que s’havia iniciat el 2007, cosa que ha suposat catalogar més de 40.000
volums. S’han digitalitzat part dels fons especials de Jaume Vicens Vives i Manuel Brunet, a i
s’han ofert en obert els nous fons digitalitzats de Mestres a l’Exili i 3.000 cartells turístics.
S’ha rebut el fons del Nucli Paulo Freire donat pel professor Sebastià Parra i el fons cedit pel
Dr. Lluís Pallí.
Promoció, imatge i comunicació
Durant aquest any 2012 s’ha continuat la política de comunicació, imatge i promoció
adreçada a donar a conèixer l’oferta acadèmica de la UdG i l’activitat de recerca,
transferència i institucional, amb l’objectiu de captar talent, impulsar la imatge de la UdG i
incrementar la connexió amb la societat.
Independentment de les activitats específiques que s’han portat a terme per als alumnes de
secundària (Congrés de Recerca d’Alumnes de Centres de Secundària CRACS, el Campus de
Recerca PREBAT, etc.), que seran tractades posteriorment a l’àmbit 4 d’aquest mateix
informe, s’han portat a terme accions com és l’impuls de la coordinació en l’àmbit de la
producció audiovisual, per tal d’optimitzar recursos i donar una millor resposta a les noves
necessitats de les unitats estructurals en recerca, docència i projecció institucional.
Al llarg de l’any s’ha continuat tenint una presència notable en diverses fires i salons on s’ha
presentat l’oferta de la UdG: en 9 fires de promoció dels estudis de grau (Girona, Perpinyà,
Barcelona, Ripoll, Mallorca...), en 4 jornades d’orientació universitària (Tàrrega, Igualada,
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Cervera i Martorelles) i en diverses fires de promoció dels estudis de màster (Futura a
Barcelona, Fòrum Industrial – EPS a la mateixa UdG, Fira de Màsters a Girona...). Així mateix,
cal esmentar la realització de visites de promoció a 58 centres de les comarques gironines i
d’altres comarques properes, visites que complementen la tradicional Jornada de Portes
Obertes.
I també cal esmentar que des del Rectorat s’ha participat en més de 175 actes institucionals,
com són inauguracions de congressos, jornades o cursos d’estiu, prestant especial atenció a
les visites institucionals als ajuntaments més importants del territori (Girona, Figueres, Olot,
Sant Feliu de Guíxols, Ripoll, La Bisbal, Torroella de Montgrí, Palafrugell, Lloret i Blanes,
entre d’altres).
En paral·lel s’ha iniciat un treball conjunt amb les unitats estructurals per consolidar la seva
comunicació electrònica i s’ha iniciat la preparació de plans de comunicació específics. Així
també, s’ha donat suport a la creació de xarxes socials corporatives de les unitats
estructurals, serveis i altres òrgans de la UdG. Per exemple, amb relació a la promoció dels
màsters de la UdG, s’han elaborats diversos vídeos específics i s’ha participat en el portal
MyUniversity, cosa que ha permès la implicació d’una part de la comunitat universitària en
temes de debat sobre qüestions diverses.
És important destacar que s’han incrementat els contactes transfronterers amb la
Universitat de Perpinyà-Via Domícia en aquest camp: s’ha iniciat el projecte Campus Lycéen
Transfrontalier, amb l’objectiu de millorar l’orientació dels futurs estudiants universitaris, i
s’han dut a terme intercanvis entre equips de divulgació de la ciència de la UPVD i de la UdG
en el marc de la Setmana de la Ciència.
També s’ha iniciat el procés per constituir l’Observatori de la Unitat 2.0 en l’àmbit català i
amb la col·laboració de l’administració universitària catalana. Organitzats per la Unitat 2.0,
s’han iniciat seminaris sobre diversos aspectes 2.0, oberts a membres de la comunitat
universitària especialment actius a la xarxa. El Projecte UdG 2.0 continua molt actiu des de la
Unitat 2.0, que fent servir les xarxes socials (Twitter, Facebook, Flickr i Youtube
principalment) ha posicionat la Universitat de Girona com a capdavantera en els índex de
reputació 2.0 en l’àmbit català.
A destacar l’impacte, el 10 de maig, del TEDxUdG: Swell People and Ideas, Enhaced
University, especialment perquè la UdG va ser la primera universitat pública catalana a
organitzar un TEDx. Aquesta jornada va ser enregistrada i està disponible a l’arxiu general de
vídeos de TEDx. I el proper 17 de novembre se celebrarà el TEDxYouth@UdG: Dream big
and...share it, en què els joves (estudiants del darrer curs de secundària i estudiants de la
UdG) són els protagonistes: ponents i assistents.
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En darrer lloc cal destacar que una vegada editat el llibre institucional Universitat de Girona:
Història, arquitectura i patrimoni, presentat a final de 2011, actualment el Servei de
Publicacions està dissenyant un pla de divulgació dels seus continguts en forma de vídeos i
tríptics amb la voluntat de continuar promovent el coneixement social dels nostres campus.
Especial menció mereix el dossier La UdG: impacte 2012, que s’ha dissenyat aquest any i
publicat en tres idiomes, amb voluntat de continuïtat, amb l’objectiu de mostrar en un
format breu els principals indicadors i fites assolides per la UdG durant aquest any. Per altra
part, la revista Engega ha continuat editant-se a fi de fer present la UdG a través dels dos
diaris de la ciutat.

LA UNIVERSITAT TRANSFRONTERERA
Per tal d’intensificar les relacions i la cooperació amb d’altres universitats europees la UdG
manté una gran participació en projectes transfronterers. En aquest sentit, es continua
treballant per a la constitució de l’AECT PRES-PM, una estructura de cooperació que
permetrà gestionar programes i projectes europeus. La constitució formal d’aquesta nova
estructura jurídica farà que el PRES-PM (Pol de Recerca i Ensenyament Superior Pirineus
Mediterrani) pugui assolir les seves ambicions en qüestions de docència, recerca, innovació,
transferència de coneixement i inserció professional. L’aprovació del Conveni i dels Estatuts
del PRES-PM per part dels rectors i rectores de les universitats sòcies, així com l’informe
favorable emès pel Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el passat 20 d’agost
de 2012, fan que la creació d’aquest ens només depengui ja del Govern francès.
A mitjan 2012 es va realitzar una visita institucional al PRES de Toulouse. Una delegació dels
equips de direcció de la UdG i de la UIB, encapçalada per les rectores d’ambdues
universitats, es va reunir amb l’equip de direcció del PRES de Toulouse (que agrupa totes les
universitats i centres d’educació superior de la regió) per tal d’analitzar les possibilitats de
col·laboració i iniciar accions concretes en els àmbits de la docència, la recerca, la innovació i
la transferència. Es va planificar per a la tardor un workshop en l’àmbit de l’aigua entre
investigadors de les tres universitats, tot i que finalment ha hagut de ser ajornat per
problemes d’agenda.
Complementàriament, la UdG participa de la iniciativa de l’Euroregió de crear un
Eurocampus Universitari que englobi totes les universitats compreses dins d’aquest àmbit
territorial (Llenguadoc-Rosselló, Illes Balears, Migdia-Pirineus i Catalunya). La UdG ja està
iniciant les gestions per a la creació d’algunes dobles titulacions entre les universitats de
l’Euroregió, així com per potenciar la mobilitat del personal docent i investigador i
l’acolliment d’estudiants universitaris en pràctiques per tal que puguin treballar en la gestió
d’organismes oficials.
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Conjuntament amb la UPVD s’ha desenvolupat el projecte Jornada Transfronterera
Eurocampus, que forma part de l’estratègia conjunta UPVD-UdG quant a accions formatives,
docents i investigadores transfrontereres en el marc del PRES-PM, del CEI e-MTA (Campus
Euromediterrani del Turisme i l’Aigua) i de l’Euroregió. Aquest projecte pretén sensibilitzar
els joves de la importància de la mobilitat transfronterera, afavorir les trobades entre els
joves de banda i banda de la frontera, desenvolupar la diversitat cultural a les universitats i
consolidar les associacions i les col·laboracions entre la UdG i la UPVD.
També s’ha treballat en la identificació, seguiment i promoció dels diferents projectes
europeus del programa POCTEFA (EiCT, Transversalis, CulturPro, Etfersaso, Res’Pir), així com
en l’inici d’altres projectes transfronterers d’entre els quals cal destacar el projecte IDEFI
(Initiatives d’Excellence Formations Innovantes) anomenat MIRO.EU-PM (Màster
Interdisciplinari d’Agrupació dels Organismes Econòmics i Universitaris en el territori Pirineus
Mediterrània). Aquest darrer projecte té com a objectiu la promoció dels campus
transfronterers, així com la transformació dels mètodes i dels continguts d’ensenyament, és
a dir, busca crear un model educatiu innovador que faciliti la integració mitjançant una
plataforma virtual i que ofereixi una formació d’excel·lència en consonància amb les
activitats dels actors econòmics i institucionals de la regió.

ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT EN LA INTERNACIONALITZACIÓ I
PROMOCIÓ DELS ESTUDIS ALS PAÏSOS OBJECTIU
Sense oblidar la importància de l’entorn immediat, cal emfasitzar com n’és d’important fer
conèixer al món les singularitats de la UdG, fent de l’element local una eina
d’internacionalització en la projecció exterior, en la generació d’una imatge corporativa
externa i en l’augment del prestigi i reputació internacionals de la Universitat. És per aquest
motiu que, durant aquest any, s’ha focalitzat l’impuls de la política internacional per tal
d’avançar en les línies identificades com a prioritàries i en les actuacions clau per a la
internacionalització de la Universitat.
Així, més enllà de continuar estant presents en les reunions anuals de diferents associacions
universitàries europees de les quals la UdG forma part (European University Association
EUA, Academic Cooperation Association ACA, European Association for International
Educations EAIE), al llarg d’aquest curs s’ha generat l’encàrrec de promoure des de la UdG la
creació de la xarxa d’universitats europees EUN (Eurotowns University Network), lligada a la
ja existent xarxa de ciutats mitjanes europees. El passat 7 de setembre es va celebrar la
primera reunió d’universitats; en aquesta reunió es va donar el tret de sortida a la creació
formal de la xarxa, així com a la signatura d’un memoràndum d’entesa entre universitats per
tal de realitzar activitats conjuntes relacionades amb les problemàtiques comunes de les
ciutats i universitats de la xarxa, com poden ser temes de mobilitat i transport, de turisme,
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d’economia, de gestió de residus i tractament d’aigües, i tot lligat al concepte de smart
cities.
Per tal de desenvolupar i aprofundir en les relacions ja iniciades, s’han establert i consolidat
aliances amb universitats de dos països en concret: Brasil i Xina.
En el cas de Brasil, l’acció s’ha focalitzat en els estats de Santa Catarina i de São Paulo. Més
concretament, a l’estat de Santa Catarina es va visitar la Secretaria General d’Innovació,
Economia i Sostenibilitat, on es va prendre l’acord de cofinançar beques de màster i
doctorat per tal que estudiants d’universitats brasileres vinguin a cursar aquests estudis a la
UdG. També es va visitar la Fundació de Suport a la Recerca de l’estat de Santa Catarina
(FAPESC), per tal d’establir les condicions necessàries perquè dos equips d’investigadors (un
de la UdG i un altre d’una universitat de Santa Catarina) puguin optar al seu finançament.
A l’estat de São Paulo es va visitar la FAPESP, Fundació de Suport a la Recerca de l’estat de
São Paulo, amb qui es va acordar signar un conveni específic amb la UdG per al finançament
de projectes de recerca d’entre 3 i 5 anys, i d’entre 5 i 15.000 euros anuals, per al
finançament de mobilitat d’investigadors per a la preparació de projectes. Al mateix temps
es va establir convenis de col·laboració amb la Universidade de São Pauloi la Universidade
Estadual Paulista i amb la Fundació Paula Souza.
També cal destacar que aquest any ha estat el primer que la UdG ha participat en el
programa Ciencia sin Fronteras del Govern Federal del Brasil, per a la mobilitat d’estudiants
de grau brasilers a universitats espanyoles per al curs 2012-2013. S’ofereixen un màxim de
20 places per universitat i les àrees prioritàries establertes són les ciències i les enginyeries,
ja que el programa està orientat al desenvolupament tecnològic i als processos d’innovació.
Actualment ja hi ha 20 estudiants brasilers cursant els seus estudis a la UdG.
I en el marc de les relacions de la UdG amb Xina, la UdG ha contactat amb algunes
institucions i universitats xineses convidades per l’Institut Confuci de Barcelona, i s’ha
treballat en la signatura d’un conveni per crear una extensió de l’Institut Confuci de
Barcelona a la UdG, la URV, la UdL i la UPF, així com en la possibilitat de col·laborar amb 4
universitats de Beijing i Shanghai que tenen o volen implantar graus d’espanyol.
Per acabar cal afegir que, en el marc de la mobilitat entre la Unió Europea i l’exterior, la UdG
continua participant en el programa Erasmus Mundus External Cooperation Window a
través dels projectes Eurindia i TECHNO. Aquests projectes tenen com a objectiu la mobilitat
d’estudiants, PDI i PAS entre les universitats dels països europeus i les universitats de països
tercers que participen en els projectes. Per tot plegat, es continua treballant en el
desenvolupament dels procediments requerits a la Quality Charter for Mobility i en
l'elaboració d’un Pla d'Acollida Internacional.
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IMPULS I DIFUSIÓ DE LA SOLIDARITAT EN EL TERRITORI
Més enllà de la formació per a la cooperació que es realitza sistemàticament, amb les
activitats realitzades per l’Oficina de Cooperació (Visions d’Amèrica Llatina, Projecte
Rossinyol, Curs de Cooperació per al Desenvolupament, En Plenes Facultats, Joves Promotors
de Salut, Nit del Voluntariat, Curs al Centre Penitenciari...) aquest curs per primera vegada
s’ha organitzat com a prova pilot, conjuntament amb la Fundación General de la UIMP, un
curs de cooperació online sobre els objectius per al desenvolupament del mil·lenni, en el
marc del programa UNIVERSITAS ODM. En aquest curs hi han participat una trentena
d’estudiants de treball social.
S’ha continuat augmentat la col·laboració amb el territori i ja són 54 les entitats i
associacions de voluntariat social, cooperació, escoles, salut, etc. que ofereixen més de 790
places de voluntariat. Igualment s’ha volgut donar cada cop més difusió, a través
d’exposicions (40 años de Acción Humanitária Independiente de MSF, Comerç just i banca
ètica, Amb ulls de cooperant), col·laborant amb la Creu Roja Joventut en la campanya de
recollida de joguines sota el lema Joc apte per a tothom. Ara, més que mai, és el teu torn!,
amb els premis de fotografia de la segona edició de Amb ulls de cooperant i, molt
especialment, organitzant les segones jornades de l’Observatorio de Cooperación
Universitaria al Desarrollo (OCUD-CRUe), en què han assistit més de 100 participants de 51
universitat espanyoles i organismes oficials. Totes aquestes activitats s’estan avaluant a fi de
valorar com incideixen en el desenvolupament de competències transversals i en la
formació en valors dels estudiants. Els primers resultats d’aquesta avaluació ja s’han
presentat en dos congressos d’àmbit nacional i internacional i diverses universitats de l’Estat
espanyol s’han interessat en l’organització d’activitats similars.
El 17 de maig, coincidint amb la 2a Diada de la Solidaritat, es va fer un acte de signatura
pública de convenis amb 27 entitats socials de la demarcació per a la realització d’activitats
solidàries. Dins del programa d’activitats de la Diada, es va organitzar conjuntament amb la
Fundació Banc dels Aliments de Girona un recapte d'aliments solidari. L’acte va concloure
amb la conferència La Cooperación Universitaria al Desarrollo en tiempo de crisis, a càrrec
del professor Pedro Alonso, director de l’Institut de Salut Global de Barcelona (CRESIB).
Per altra part, el passat mes de març es va fer l’acte de presentació d'Arquicoopera, el nou
recurs de l'Oficina de Cooperació en l'àmbit de l'arquitectura i l'enginyeria de l'edificació, i la
inauguració de l'exposició Arquicoopera: Cooperació per al desenvolupament en
arquitectura i enginyeria d’edificació de la EPS.
Referent als projectes, a més dels ja existents, per exemple el finançat per l’Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) per a l'enfortiment del
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Programa de Posgrado-Investigación 2010-2014 de la UNICACH, o les accions preparatòries
de projectes amb Haití en l’àmbit de l’aigua i la gestió, cal afegir-hi els que s’han obtingut
recentment de caire institucional, com el Projecte de Desenvolupament Institucional amb
Universitats d’Àfrica amb la participació de l’ACUP.
D’entre les moltes visites rebudes per a l’establiment de noves col·laboracions, destaca, en
el marc del programa de cooperació universitària de la Xarxa Vives, la delegació de la
Universitat d’UniZambeze (Moçambic), amb la finalitat d’analitzar les possibilitats de
col·laboració en cooperació entre les facultats de Medicina d’ambdues universitats. En el
marc de la visita també es van establir contactes amb l’ICRA per desenvolupar projectes
conjunts entorn de l’aigua.
Cal dir, a més que la Universitat de Girona s'ha sumat per tercer any consecutiu al projecte
solidari de La Marató de TV3, enguany dedicat a la regeneració i trasplantament d’òrgans i
teixits, i amb totes les activitats que ha organitzat en favor d’aquesta causa ha assolit el seu
rècord de recaptació. Al mateix temps, la UdG també s’ha adherit a La Marató per a la
pobresa, endegada per TV3, Catalunya Ràdio i la Fundació La Marató de TV3 el passat mes
de maig sota el lema Que ningú es quedi fora de joc.
Durant el mes de juliol i dins de la X convocatòria d’ajuts a projectes de cooperació per al
desenvolupament, la Comissió de Cooperació ha aprovat i adjudicat els ajusts 2012 per un
import global de 50.000 € i a un total de 10 projectes a Argentina, Nicaragua, Sàhara
Occidental, Equador, Xile, Perú, Brasil, Índia, Moçambic i Senegal.
Com a novetat, la UdG i l’Ajuntament de Salt han signat un conveni pel qual es desenvolupa
un programa pilot en noves estratègies per millorar la convivència al municipi. L’Oficina
Local de l’Habitatge de Salt ha posat, des del passat setembre, un pis moblat per a 3
estudiants, amb un lloguer mensual de només 75€/persona, a canvi que participin en
programes de desenvolupament comunitari. Els 3 estudiants que participen en aquesta
prova pilot es van seleccionar mitjançant convocatòria pública i l’experiència s’està filmant.
Finalment, durant el mes de setembre es va dur a terme la selecció dels candidats al
Programa Espanyol de Voluntariat de Nacions Unides enfront els Objectius del Mil·lenni. 6
candidats de la Universitat de Girona seran els que optaran a les places de Panamà,
Guatemala, República Dominicana i Brasil. Actualment estan a la darrera fase de selecció
per part de les Nacions Unides.

ACORDS DE CONSELL DE GOVERN ASSOCIATS
Univerciutat: millora de l’impacte de la Universitat a la ciutat i el territori
• Aprovació de la concessió del títol de doctor honoris causa de la UdG
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• Aprovació de la concessió de la medalla de la Universitat de Girona
• Aprovació del Reglament d’organització i funcionament de la Càtedra de Cultura
Jurídica de la Universitat de Girona
• Aprovació de l’acord per a la concessió del títol de doctor honoris causa de la
Universitat de Girona al Dr. Josep Fontana Lázaro, al Dr. Ramon Garrabou Segura i al
Dr. Jordi Nadal Oller
• Aprovació de les memòries anuals 2001 de les càtedres de la Universitat de Girona
• Aprovació de l'acord de creació de la Càtedra Joan Vinyoli de Poesia Contemporània
• Aprovació de l’acord de creació de la Càtedra Walter Benjamin, Memòria i Exili
Política internacional
• Informe al Consell Social d’autorització de constitució de l’Agrupació Europea de
Cooperació Territorial Pol de Recerca i Ensenyament Superior Pirineus-Mediterrània
(AECT PRES-PM)
• Anàlisi de l’impacte de les convocatòries d’ajuts del Vicerectorat de Política
Internacional dels darrers tres anys
• Informe al Consell Social sobre els cursos Study Abroad l'estiu de 2012
Impuls i difusió de la solidaritat en el territori
• Aprovació de la convocatòria d'ajuts a projectes de cooperació per al
desenvolupament de la Universitat de Girona 2012
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Àmbit 4
Comunitat
EIXOS DEL PLA ESTRATÈGIC 2008-2013
•
Potenciar la cohesió institucional mitjançant la promoció del sentiment de
pertinença a la UdG.
•
Enfortir el compromís i la implicació de les persones amb els reptes i objectius
Institucionals.
•
Afavorir que els estudiants i exestudiants de la UdG puguin participar d’una manera
oberta i enriquidora en la vida universitària.
•
Promoure la igualtat d’oportunitats a partir de la plena integració de les persones en
la comunitat universitària i entenent la diversitat com un valor positiu.
•
Incrementar la qualitat de vida de la comunitat universitària.

L’àmbit de la comunitat universitària tracta aspectes professionals, organitzatius i socials
relacionats amb els col·lectius d’estudiants, personal docent i investigador i personal
d’administració i serveis, així com aspectes de participació i transparència en el marc de la
governança de la universitat. Les persones són l’actiu principal amb què compta la
universitat per al seu progrés i per a la seva excel·lència. En aquest sentit, a principis d’any
es va desglossar aquest àmbit en els quatre sectorials següents:
•
•
•
•

Implementació dels programes d’acollida amb l’ajut de les noves tecnologies
Impuls de la cultura emprenedora i ocupabilitat dels estudiants
Definició d’un model de plantilla teòrica del PDI
Desplegament d’un pla d’acció en matèria de PAS

L’informe es desglossa, però, en el apartats habituals d’estudiants, personal docent i
investigador, personal d’administració i serveis i desenvolupament de la política social del
personal de la UdG.
Abans d’entrar en el contingut específic és important destacar, sense ambigüitats, que l’any
2012 ha estat un any convuls des del punt de vista normatiu, que ha deixat poc marge de
maniobra a les polítiques de promoció i millora tant en l’àmbit del PDI com del PAS. Les
contradiccions entre la normativa autonòmica i estatal han fet d’aquest un any gairebé de
transició cap a un nou escenari normatiu, on s’ha hagut d’encaixar la vella i la nova
normativa, i que ha impedit desenvolupar algunes polítiques de personal prèviament
planificades que pretenien donar un impuls de qualitat en la gestió de les persones.
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ESTUDIANTS
Impuls a la cultura emprenedora i ocupabilitat dels estudiants
L’Estatut dels Estudiants promou, de forma especial, que es fomenti entre els estudiants
l’orientació per a la seva ocupabilitat, i majoritàriament les accions que s’han portat a terme
en aquest subapartat van en aquesta línia. Aquest és un àmbit que funciona des de fa temps
a la UdG i que s’ha continuat impulsant i potenciant de forma específica durant aquest curs.
Així per exemple, durant el curs acadèmic 2011-2012 l’Oficina per a la Promoció de
l’Ocupació ha realitzat 58 activitats d’orientació a l’ocupació, en les quals han participat
434 persones.
Amb aquest objectiu, la UdG ha organitzat aquest passat mes de juny les XII Jornadas de
Servicios Universitarios de Empleo, organitzades per l'Oficina de Promoció de l'Ocupació de
la UdG, juntament amb la Red Nacional de Asuntos Estudiantiles (RUNAE-CRUE), que van
comptar amb la participació de 63 assistents en representació de 40 universitats espanyoles,
tant públiques com privades.
També, amb l’objectiu de fomentar la relació amb el món laboral que estableix l’Estatut dels
Estudiants, s’ha continuat fomentant la seva participació en convenis de cooperació
educativa amb pràctiques extracurriculars que es realitzen en institucions i empreses. De
forma resumida, durant el curs 2011-2012 s’han signat 1.230 convenis, i 375 més a l’inici del
curs 2012-2013. La Borsa de Treball de la UdG ha gestionat 1.583 ofertes de treball, que han
suposat 2.425 llocs de treball. Cal tenir present que actualment a la borsa de treball hi ha
inscrites 10.512 persones (6.717 dones i 3.795 homes).
Ara bé, més enllà d’aquest important nombre de convenis, és molt rellevant destacar que la
Universitat de Girona va signar un acord de col·laboració amb la Universitat de Huelva, com
a entitat que promou i lidera el projecte estatal Porta Laurea i que té com a objectiu
connectar bases de dades de titulats i empreses de diverses universitats estatals per tal
d’ampliar les possibilitats de relació. Amb aquesta finalitat està en vies de constituir-se el
Consorci Universitari Porta Laurea, l’objectiu del qual és la configuració d’un portal comú i
un banc de dades per a l’anàlisi permanent del perfil dels universitaris i la seva inserció
laboral per una banda, i per l’altra, per a la constitució d’una agència de col·locació nacional
universitària amb la finalitat de mitjançar en el mercat laboral universitari. El CdG de la UdG
ja ha informat favorablement sobre els estatuts del consorci que es formarà.
Amb el mateix objectiu també s’està acordant amb Universia la posada en marxa del portal
d’ocupació Trabajando.com, en l’àmbit de les pràctiques professionals, la col·locació laboral
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i la carrera professional dels actuals estudiants i dels titulats, i que reculli, entre altres
funcionalitats, ofertes de treballs d’empreses dirigides específicament a titulats.
De forma paral·lela, a final de setembre el Banc Santander va fer públic un acord amb la
CRUE i la CEPYME per al patrocini de beques de pràctiques en empreses per a estudiants de
grau i de postgrau de les universitats espanyoles, amb una durada de tres mesos, amb la
finalitat de facilitar la seva inserció laboral. La UdG en aquesta primera convocatòria ha
pogut ofertar inicialment 25 beques i posteriorment se li’n van adjudicar de forma
extraordinària 6 d’addicionals. S’han rebut 268 sol·licituds d’estudiants interessats i 45
empreses han manifestat interès a participar-hi.
Per segon any consecutiu, la UdG ha col·laborat en el concurs UNI>PROYECTA, organitzat
per Universia i la RUNAE i que té per objectiu fomentar l’esperit emprenedor entre la
comunitat universitària i, així, contribuir al desenvolupament econòmic i social i a la
consolidació del teixit empresarial relacionat amb l’explotació del coneixement i la
innovació tecnològica. El concurs està obert a estudiants i titulats universitaris.
Dins de la convocatòria de Beques EnginyCat 2011 de l'Agència de Gestió d'Ajuts
Universitaris i de Recerca (AGAUR), el Vicerectorat d’Estudiants i l’Escola Politècnica
Superior han cofinançat enguany un total de 5 beques amb una durada de 6 mesos
cadascuna. Sota el guiatge d'un professor universitari o una professora universitària
(tutor/a), cada estudiant que gaudeixi d'una beca dins el marc d'aquesta convocatòria
(mentor o mentora) ha d'ajudar a orientar l'alumnat d'enginyeria de primer curs,
preferentment de la mateixa titulació, per facilitar-li l'adaptació a l'educació superior, i
contribuir així a millorar la superació dels crèdits del primer curs d'enginyeria i, en general,
la progressió acadèmica del nou alumnat.
A totes aquestes actuacions cal incloure les especificades en l’àmbit 1 d’aquest mateix
informe, centrades més especialment en la recerca i transferència de coneixement.
Foment de la participació dels estudiants
Respecte del foment de la participació dels estudiants, aquest any des del Vicerectorat
d’Estudiants s’han atorgat 19 beques de col·laboració vinculades al Consell d’Estudiants i al
Consell d’Associacions, amb la finalitat de fomentar la participació dels estudiants en les
delegacions generals, delegacions de centres docents, en comissions i de suport a accions
del Consell d’Estudiants. A més, el Consell d’Estudiants ha inaugurat la nova seu, ubicada al
mòdul M20 del Campus Montilivi.
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Quant a l’àmbit de les associacions, durant el mes de març el CdG va acordar la inclusió
d’UdGeeks, Associació de Fisioterapeutes Estudiants de l’EUSES (AFEE) i l’Associació
d’Estudiants de Medicina de la UdG (AEMUdG) en el registre d’associacions de la UdG.
Posteriorment, durant el mes d’abril, es va aprovar la Convocatòria d’ajuts per al foment
associatiu 2011 destinats a les associacions inscrites al Registre d’Associacions de la UdG.
Han obtingut ajuts les associacions Aula Manga UdG, UdGeeks, Alumni UdG PostScriptum,
Associació d’Estudiants de Medicina de la UdG, Coordinadora d’Estudiants dels Països
Catalans, Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres, Associació Universitària de
Cultura Occitana de la UdG, Àligues i Aligots, Associació d’Amics del Centre Cristià dels
Universitaris de Girona, Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut – secció territorial de
Girona- i la Colla Castellera Universitària Xoriguers de la UdG.
Encara en el marc del món associatiu de la UdG, s’ha editat un nou tríptic amb informació
detallada sobre les associacions de la UdG, amb l’objectiu de donar a conèixer les seves
activitats i promoure l’associacionisme.
Pel que fa a la convocatòria per al curs 2012-2013, la UdG ha distribuït 29 beques de
col·laboració del Ministeri entre els diferents departaments, destinades a promoure la
millora de la formació dels estudiants universitaris de darrers curs de grau o de segon cicle,
permetent que s’iniciïn en tasques d’investigació o de pràctiques vinculades amb els estudis
que estiguin realitzant i facilitant la continuació d’estudis de postgrau amb orientació
professional o investigadora.
És important destacar que la UdG, juntament amb més de 850 universitats europees, ha
participat per segon any en l’estudi del Graduate Barometer de l'Institut Tredence de Berlín,
fruit d’una enquesta adreçada als estudiants sobre estudis i trajectòries professionals.
També ha participat en l’edició d’enguany del Global Management Challenge (GMC), una
prestigiosa competició internacional d’estratègia i gestió en què cada any participen
estudiants universitaris i de postgrau de 35 països de tot el món, amb cinc equips i cadascun
d’ells integrat per 5 estudiants de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Finalment, pel que fa als serveis que s’ofereixen als estudiants, el Servei d’Allotjament
Universitari, complementari al de les residències d’estudiants, a través del qual els
estudiants poden accedir a ofertes d’habitatges directament amb els seus promotors, des
del mes de gener 2012 a data d’avui ha ofert 1.367 habitatges. Quant al Servei d’Esports,
amb un total de 4.162 socis, ha comptat amb un total de 1.991 participants, dels quals 387
als campionats universitaris de Catalunya, 66 als campionats d’Espanya universitaris i 172 als
campionats universitaris esportius internacionals i altres. A més, fora de l’àmbit competitiu,
més de 1.350 usuaris s’han inscrit en alguna de les més de 40 activitats de lleure i promoció
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ofertes durant el curs. El Premi d’Honor a la Millor Trajectòria Esportiva enguany ha estat
atorgat a Albert Manso Lansaque. I és important fer constar que amb els ingressos obtinguts
de la quota anual dels socis en aquest servei i els provinents del lloguer de les instal·lacions
esportives de la UdG ha estat possible construir durant l’estiu dues pistes de pàdel
individuals i renovar la gespa artificial del camp de futbol 7.
Per acabar, amb la posada en funcionament de la Comissió Delegada del Consell de Govern
de Docència i Estudiants s’ha aprovat recentment el programa de suport acadèmic als
esportistes universitaris d'alt nivell de la UdG Universitat i Esport, així com la composició de
la Comissió de Selecció de les Beques de Col·laboració d'Estudiants en Departaments
Universitaris del MECD, per al curs 2012-2013.
Enfortiment de les relacions amb primària i secundària
Un dels aspectes que més s’han treballat durant aquest any ha estat la millora de les
relacions amb primària i especialment secundària. Així, durant el mes d’abril el Consell de
Govern va aprovar la X convocatòria d’ajuts Botet i Sisó per a treballs de recerca d’estudiants
de batxillerat 2012 que convoca cada any el Vicerectorat d’Estudiants. Enguany, s’han
presentat 141 sol·licituds d’un total de 26 centres de secundària de les comarques de
gironines i s’han atorgat 50 beques.
Una del les accions més destacables en aquest camp ha estat l’organització del I Congrés de
Recerca per a Alumnes de Centres de Secundària (CRACS), una trobada d’estudiants de 2n
curs de batxillerat al Parc Científic i Tecnològic de la UdG que van presentar els seus treballs
de recerca en un format estàndard de congrés acadèmic. Aquesta prova pilot, feta el maig,
va aplegar una vintena estudiants i una quinzena de centres.
En paral·lel s’ha consolidat el Campus PREBAT, orientat a 4t curs d’ESO, obert a tots els
centres de secundària (l’any 2011 havia consistit només en una prova pilot amb uns pocs
centres de Girona). Va tenir lloc la darrera setmana de juny. El Campus PREBAT i el Congrés
CRACS complementen l’oferta als joves preuniversitaris conjuntament amb el Jove Campus
de Recerca, adreçat a 1r curs de Batxillerat, i que ja és a la 7a edició, conjuntament amb
d’altres accions com la First Lego League on s’està treballant cap a la 3a edició.
D’entre els diferents projectes iniciats és important esmentar el projecte Itinera, que s’inicia
aquest curs i tindrà continuïtat durant el curs actual, amb l’IES L’Olivar Gran de Figueres.
Aquest projecte pretén que estudiants de secundària convisquin durant una setmana a les
instal·lacions de la UdG, per tal de comprendre la vida universitària al mateix temps que
millorar la seva decisió futura respecte dels estudis a cursar. En aquests moments s’està
treballant per tal d’ampliar aquest projecte a més IES de l’entorn a partir del curs vinent.
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Enguany la UdG també ha col·laborat en l’organització de la fase catalana de les següents
olimpíades de Catalunya dirigides a alumnes de secundària: XLVIII Olimpíada de
Matemàtiques, XXV Olimpíada Química de Catalunya i III Olimpíada de Geologia. A més, per
primer any s’està preparant la realització de la I Olimpíada de Geografia.
Pel que fa a les actuacions amb primària, la UdG ha participat en la 2a edició del projecte La
Universitat dels Nens i Nenes de Catalunya UdN2.cat, impulsat per l’ACUP, que es proposa
apropar la ciència, la cultura i la universitat als nens i nenes d’educació primària, amb
l’objectiu de fomentar l’excel·lència, les vocacions científiques i la inclusió social. Un total de
186 alumnes de 5è de primària han estat els protagonistes de la segona sessió de la
UdN2.cat, celebrada en dues jornades, l’una el 27 de març i l’altre 16 de maig, i que ha
tingut lloc al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. Els nens i nenes,
procedents de les escoles Montserrat de Sarrià de Ter, El Pla de Salt, Joan Bruguera i el Bosc
de la Pabordia de Girona, Vall del Terri de Cornellà de Terri i la ZER La Cerdanya han
interactuat en tallers de robòtica i geometria conduits pels investigadors de diferents grups
de recerca de la UdG: Visió per computador i robòtica (VICOROB); Enginyeria de Control i
Sistemes Intel·ligents (EXIT); Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental (GRECA) i
Grup de Recerca en Educació, Patrimoni i Arts Intermèdia (GREPAI).
En paral·lel s’ha iniciat un nou programa de visites d’estudiants de primària als grups de
recerca amb presència al Parc Científic i Tecnològic (MiniLabs UdG).
Finalment afegir que la UdG, mitjançant els grups de recerca en Didàctiques de les Ciències i
el GreTICE, la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital i UdiGital.edu, també
col·labora amb l'Escola Carme Auguet en un nou projecte que ha de convertir l'escola, del
barri del Pont Major, en un referent en l'ús de la ciència i la tecnologia en el procés
d'aprenentatge a infantil i primària.

PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR
Des del punt de vista de la política de Personal Docent i Investigador, el curs 2011-2012 ha
estat un curs marcat, per un costat, per les importants restriccions econòmiques com a
conseqüència de la retallada del finançament de la Generalitat, i per l’altre, pels canvis
legislatius que han representat la llei de pressupostos de l’Estat espanyol i de la Generalitat,
com la modificació de la llei orgànica d’universitats mitjançant el Reial Decret-llei 14/2012
de 20 d’abril .
Les restriccions econòmiques han obligat a continuar amb l’aplicació de les mesures
definides en el marc del Pla de Sostenibilitat Econòmica (PSE) per tal d’ajustar el capítol 1 a
la nova situació pressupostària. En aquest sentit, ha estat necessari redefinir la capacitat
acadèmica del professorat a temps complet de la UdG en dues ocasions. La primera per tal
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d’ajustar-se al PSE i la segona en base al RD 14/2012. En totes dues ocasions s’ha mantingut
una relació directa entre la capacitat docent i les figures de l’investigador actiu i investigador
actiu en formació i els trams de recerca vius. El PSE fixa una reducció de la despesa en PDI
de 1,20 M€ l’any 2012. Una primera anàlisi de les mesures realitzades, a l’espera de fer el
tancament pressupostari de l’any 2012, fa preveure un alt grau d’acompliment del PSE.
S’ha aprovat a CdG la definició dels criteris d’assignació de rebaixos docents, i d’acord amb
l’esperit del mateix PSE, s’han reduït càrrecs vinculats al Rectorat i als centres docents, així
com augmentat la seva dedicació docent.
Totes aquestes mesures han comportat, tot i el desplegament dels estudis de grau, una
disminució dels crèdits a contractar de professorat a temps parcial. En concret s’ha produït
la reducció global d’aproximadament 1.200 crèdits en la contractació de professors
associats a temps parcial. Aquesta reducció ha representat la no-renovació de 239 persones
i la contractació de 116 persones noves necessàries per desplegar els nous graus,
especialment el grau de Medicina, cosa que comporta una disminució global de 50
equivalents a temps complert.
La contractació i promoció de PDI a temps complet també ha estat absolutament
condicionada per les lleis de pressupostos i d’acompanyament dels pressupostos i pel model
de plantilla universitària impulsat per la Generalitat. La llei de pressupostos ha impossibilitat
aquest 2012 treure a concurs places permanents de PDI. Malgrat aquest fet, a principis
d’any es van poder finalitzar 2 concursos de professor agregat i 1 de titular d’universitat
vinculat que ja estaven aprovats pel CdG de final de 2011. Però el nou model de plantilla de
la Generalitat, així com les restriccions sobre el capítol 1 de les universitats, han portat a
posposar la convocatòria de places temporals a temps complet.
No obstant aquestes restriccions, la UdG està pendent de la signatura per part de la
Generalitat i dels rectors de les universitats públiques catalanes del nou Pla Serra Húnter
amb una dotació prevista per al curs 2012-2013 de 5 places a la UdG.
Pel que fa a l’avaluació del professorat, s’ha pres un conjunt d’acords en l’àmbit de la
Comissió d’Avaluació Universitària que faciliten substancialment el procediment, sempre en
el marc del manual ja aprovat per l’AQU. Tots aquests acords han estat incorporats en
l’aplicació utilitzada durant l’avaluació. Val a dir que malgrat calia revisar el manual aquest
2012, l’AQU, d’acord amb totes les universitats públiques catalanes, ha decidit prorrogar-ho
per un curs més.
També, a partir del treball de l’esmentada comissió, s’han millorat els criteris d’obtenció de
trams de gestió, adaptant-los a les diferents problemàtiques que s’havien detectat durant
els darrers anys; criteris que ja han estat aprovats per CdG.
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Cal destacar, com a notícia molt positiva, que aquest any ha continuat incrementant el
nombre de professorat amb tram de recerca viu, arribant als 225 respecte dels 192 de l’any
anterior pel que fa a funcionaris, i a 95 respecte de 63 en el cas de laborals.
El CdG va aprovar la suspensió cautelar del Pla de Prejubilació del PDI funcionari de la UdG
com a resultat de la recomanació de l’Estructura Tècnica de la Mesa General d’Universitats,
en el sentit que se suspengués cautelarment la incorporació de nous beneficiaris als plans
de jubilacions voluntàries i incentivades.
Finalment, cal esmentar que recentment s’ha posat en funcionament la Comissió Delegada
del Consell de Govern de Personal, que ja ha pres els primers acords com són els referits als
informes al Consell Social per a l'atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de
recerca al personal docent i investigador laboral i funcionari o el reconeixement del Dr.
Salomó Marqués Sureda com a professor emèrit de la UdG.

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Si l’any 2011 es pot considerar un any de transició per les importants restriccions
econòmiques com a conseqüència de les retallades del finançament de la Generalitat, a
l’any 2012 s’hi ha, sumat les restriccions normatives, que han impossibilitat polítiques de
creixement, consolidació o millora en l’àmbit del PAS, i que han abocat a més mesures que
les limitacions inicialment previstes. En són alguns exemples la impossibilitat de convocar
ofertes públiques d’ocupació o la d’impulsar polítiques de consolidació de llocs de treball
interins corresponents a places estructurals.
Cal fer palès que les contradiccions normatives d’aquest any han generat confusió, i això
irremeiablement genera tensió en el clima laboral. Només cal recordar la mesura
excepcional i temporal de reducció del 5% de les retribucions anuals pres en Acord de
Govern de la Generalitat de Catalunya de 29 de maig, contradit i canviat pel RD 20/2012
Estatal de 13 de juliol, que ha obligat tots els operadors jurídics i gestors de nòmina a fer
adaptacions precipitades. També hi ha hagut una certa contradicció en l’aplicació del nou
règim retributiu de les baixes per malaltia i accident.
D’aquestes mesures, les que han suscitat més debat i incertesa són les relatives a la jornada
de treball. La UdG no ha aplicat les mesures previstes a la llei d’acompanyament amb relació
a la jornada fins que no ha estat estrictament necessari, i ho ha fet vetllant pels interessos
de la Universitat però també de les persones que hi treballen, i respectant, com és
preceptiu, el marc legal i normatiu vigent.
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Les mesures relatives a la jornada i al calendari laborals afecten tot el sistema universitari
públic català i és per això que des de l’ACUP es va convocar la Comissió Paritària del PAS
Laboral i la Submesa del PAS Funcionari per acordar els criteris marc comuns a totes les
universitats. Després, cada universitat havia d’acordar les condicions específiques de la seva
aplicació, negociades amb els representants dels treballadors. Atès que no va ser possible
l’acord dels criteris marc comuns amb els representants sindicals, el 29 de juny de 2012 el
Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) va acordar que la jornada laboral ordinària seria
de 37,5 h en còmput setmanal, exceptuant les reduccions de jornada en períodes de
vacances i les jornades especials que estableixin reglamentàriament les universitats. En
definitiva, aquest acord homologava la jornada laboral del personal de les universitats
públiques catalanes a l’establerta per a la funció pública de la Generalitat de Catalunya, i en
certa manera s’avançava a la llei de pressupostos de l’Estat, que regula una jornada laboral
de 37,5h a la setmana sense distinció de cap altra naturalesa.
A partir d’aquí, la Gerència, la Junta de PAS Funcionari i el Comitè d’Empresa del PAS Laboral
inicien un procés de negociació per establir les condicions de la nova jornada laboral. Com
sigui que durant al mes de setembre, data límit acordada a l’Acord del CIC, la negociació
amb els representants dels treballadors continuava oberta es va dictar per instrucció de
Gerència la nova jornada per al període octubre/desembre, mantenint les negociacions
obertes per establir la jornada i l’horari de l’ any 2013.
El Pla de Sostenibilitat Econòmica de la UdG (PSE), presentat al Claustre el mes de juny de
2011, fixava l’ objectiu de reduir les despeses relatives al personal d’administració i serveis
l’any 2012 en un import aproximat de 0,8 M€. Les actuacions en matèria de PAS han
comportat, amb la prevenció que encara no s’ha fet el tancament, una menor despesa de
0,7 M€, sense comptar amb l’ estalvi forçat que suposa la reducció de la paga extraordinària
del mes de desembre o equivalent. Tot i l’aproximació de les xifres, doncs, no s’ha acabat
d’arribar a la previsió del PSE.
Respecte de la formació, enguany s’han realitzat 42 accions formatives, de les quals 5
activitats han estat virtuals i 37 presencials. S’han efectuat 24 actuacions fora de la
planificació inicial en resposta a les sol·licituds específiques. Pel que fa a la formació en
idiomes, aquest any s’han inscrit 68 persones del PAS en els diferents nivells d’anglès , 21 en
els nivells de francès i 4 a alemany.
Tot i el conjunt de canvis que s’han anat produint a la normativa i l’esforç necessari per a la
seva adaptació, la UdG vol recuperar fins on sigui possible el pla d’ordenació que permeti
més eficiència i eficàcia en la prestació del serveis públics mitjançant la dimensió adequada
dels efectius, la seva millor distribució, formació professional i mobilitat, així com el pla de
carrera, que potenciï les diferents competències professionals que s’identifiquin per a cada
grup o lloc de treball i que siguin avaluables de forma objectiva.
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DESENVOLUPAMENT DE LA POLITICA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA
UNIVERSITAT
Beneficis socials
Aquest any 2012 ha estat un any de pèrdues en el camp dels beneficis socials del
treballadors. La llei de pressupostos i d’acompanyament de pressupostos de la Generalitat
de Catalunya prohibeix la dotació del fons d’acció social i manté suspeses igual que l’any
2011 les aportacions als plans de pensions, entre d’altres. Com a resultat d’aquesta política
aquest any no s’ha pogut organitzar el casal d’estiu de la UdG ni s’han pogut oferir places a
la xarxa de vacances. Tot i així, pel que fa als ajuts de matricula de treballadors i familiars, un
cop analitzada jurídicament la viabilitat de la mesura s’ha pogut fer front als pagaments de
les matrícules formalitzades anteriorment al 28 de febrer.
La Universitat de Girona presideix la Comissió Sectorial de la CRUE sobre Prevenció de Riscos
Laborals i és membre de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos del Ministerio de
Educación. Per mitjà de les accions dutes a terme per l’Oficina de Salut Laboral s’ha
continuat vetllant per la prevenció de riscos laborals i s’han esmerçat esforços en els
diversos aspectes de la seguretat, la higiene, la medicina del treball, l’ergonomia i la
psicosociologia aplicada. S’han realitzat 134 exàmens de salut voluntaris als treballadors de
la UdG i en queden pendents de realitzar i ja concertats 20 més.
Impulsat pel Vicerectorat de Personal i Politica Social i elaborat pel Comitè de Seguretat i
Salut Laboral s’ha aprovat en CdG el Pla de Prevenció de Riscos laborals de la UdG, que ha de
dirigir i coordinar les actuacions que s’hi realitzen. En aquest sentit s’han aprovat diferents
procediments que despleguen el Pla i que estan a disposició de la comunitat universitària en
el web de l’OSL:
•
•
•
•
•

Gestió de conflictes interpersonals entre treballadors de la UdG
Procediment equips de protecció individual
Procediment equips de treball
Procediment investigació accidents i/o incidents
Procediment per a treballadores embarassades i/o en període d'alletament

S’han finalitzat la preparació per a l’avaluació de riscos psicosocials de la UdG; aquesta
avaluació començarà pel col·lectiu del PAS i posteriorment s’estendrà al PDI.
Per altra part, en la col·laboració que es manté des de fa anys amb el Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, s’ha realitzat el passat 6 de juny la 10a
edició de Tribuna de Salut Laboral de Girona amb la conferència II Enquesta Catalana de
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Condicions de Treball: l’enquesta i les dades referents a Girona a càrrec d’Emília Molinero i
Ruiz, cap de l’Àrea d’Investigació de la Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral.
Durant el mes de novembre s’ha previst la 11a edició amb la conferència Programa
d’atenció a la dona treballadora durant l’embaràs i la lactància: un equilibri necessari entre
la prevenció dels riscos associats i una vida laboralment activa, a càrrec de Consol Serra,
Premi Ignasi Fina de l’Ajuntament de Barcelona.
En darrer lloc, subratllar que recentment s’ha signat, a través de la Càtedra de Seguretat i
Salut en el Treball, el Conveni marc de Col·laboració entre la Universitat de Girona i el
Departament d’Empresa i Ocupació en matèria de seguretat i salut laboral. Aquest conveni
té com a objectiu dur a terme la col·laboració per a la difusió i la integració de la cultura
preventiva en la comunitat universitària i en totes les activitats que organitzi.
Igualtat d’oportunitats
Pel que fa a la igualtat d’oportunitat per als discapacitats, durant aquest any s’ha donat
continuïtat al projecte Pis Amic. Així, durant el mes d’octubre de 2011 es va iniciar la segona
edició del projecte, gràcies a la convocatòria d’ajuts de caràcter especial del Vicerectorat
d’Estudiants, i amb la col·laboració del Consell Social i de la Fundació ASTRID-21. Aquests
ajuts tenen com a finalitat fomentar la participació dels estudiants de la UdG en un projecte
de caràcter solidari relacionat amb la Fundació Astrid-21, amb l’objectiu de preparar
persones amb síndrome de Down o altres discapacitats psíquiques (de caràcter lleu o
moderat) per emprendre una vida autònoma, mitjançant períodes de convivència amb
estudiants universitaris.
Amb el finançament obtingut de l’AGAUR en la Convocatòria d’ajuts a les universitats de
Catalunya per col·laborar en el finançament de recursos materials, ajuts tècnics i personals a
fi de garantir la igualtat d’oportunitats de l’estudiantat amb discapacitat (UNIDISCAT),
aquest any s’han realitzat obres per a la supressió de barreres arquitectòniques als edificis
de la Facultat de Dret, de la Facultat de Lletres i Facultat de Turisme i a la Biblioteca de
Montilivi; s’ha ofert el servei de suport i assistència personal a estudiants amb discapacitat
física greu; s’ha continuat el procés d’accessibilitat de la pàgina web per a persones usuàries
de llengua de signes; i s’ha adquirit un programari que permet l’estudi i lectura de
documents en format .doc o .pdf, transformant-los en documents d’àudio, i permetent la
realització de treballs i presentacions, en definitiva, una eina molt útil per a estudiants
dislèctics i també per a aquells que tenen un TDA.
El mes de maig es va convocar un concurs de cartells en matèria de discapacitat per a
sensibilitzar aquells que aparquen en places reservades per a persones amb discapacitat i no
presentin la identificació corresponent. El concurs va quedar desert i es preveu tornar a
realitzar una nova convocatòria properament.
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Per altra part, i quant a igualtat d’oportunitats per qüestió de gènere, per commemorar el 8
de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, des de la Unitat d’Igualtat de Gènere es
va organitzar la V Generathló 2012 i un Concurs de Relats Curts. La gimcana d’aquest any
consistia en 4 proves relacionades amb aspectes de gènere: biografiar cinc dones, cercar un
anunci que trenqués amb els estereotips de gènere tradicionals, realitzar un vídeo sota el
lema La dona que més admiro i, per últim, fer un punt de llibre.
Aquest any també s’ha fet una aposta per les xarxes socials des de la Unitat d’Igualtat de
Gènere amb la intenció de fer arribar les informacions al major nombre de persones i s’ha
creat un perfil de Facebook i un de Twitter.
Finalment, i respecte de les igualtats d’oportunitats en els casos d’inclusió social, el passat
mes d’abril es va informar a CdG sobre les recomanacions i propostes del Grup de Treball
d’Inclusió sobre la creació del Pla d’Igualtat. Les valoracions i propostes que es desprenen,
un cop analitzat l’estudi, són que cal promoure un pla d’inclusió social com a tercer eix de la
igualtat (gènere, discapacitat, social), impulsar els plans i accions d’aquests des dels centres
docents i en coordinació amb els centres de secundària i refondre les comissions d’igualtat
existents en una única Comissió d’Igualtat.

ACORDS DE CONSELL DE GOVERN ASSOCIATS
Estudiants
• Aprovació de l’autorització per donar de baixa l’Associació Universitària d’Investigació
Egiptològica en el Registre d’Associacions de la UdG
• Informe al Consell Social sobre les bases de la convocatòria d’ajuts de caràcter especial
de la Universitat de Girona per dotar les places del Consell d’Estudiants per al curs
2011/12
• Aprovació de la participació de la UdG en el programa anual de suport a esportistes d’alt
nivell del Consejo Superior de Deportes (2012)
• Aprovació de l'autorització d’inscripció UdGeeks al Registre d’Associacions de la UdG
• Aprovació de l'autorització d’inscripció de l'Associació dels Fisioterapeutes Estudiants de
l'EUSES al Registre d’Associacions de la UdG
• Aprovació de l'autorització d’inscripció de l'Associació d'Estudiants de Medicina de la
UdG al Registre d’Associacions de la UdG
• Aprovació de la convocatòria d’ajuts Botet i Sisó per a treballs de recerca d’estudiants de
Batxillerat (2012)
• Aprovació de la convocatòria d’ajuts per al foment associatiu (2012)
• Proposta d'acord per donar de baixa associacions d'estudiants en el Registre
d'Associacions de la Universitat de Girona
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• Aprovació de les bases de la convocatòria d'ajuts de caràcter especial de la
Universitat de Girona per a dotar les places del Consell d'Estudiants i del Consell
d'Associacions per al curs 2012/2013
• Aprovació d’elevar al Consell Social l’informe favorable sobre els Estatus del Consorci
Interuniversitari Porta Laurea
Personal Docent i investigador i Personal d’Administració i Serveis
• Aprovació de l’acord sobre la dedicació acadèmica del professorat a temps complet
de la UdG
• Aprovació de l'acord dels crèdits de rebaix per càrrecs acadèmics
• Aprovació de la modificació dels crèdits de reconeixement per càrrecs acadèmics
• Acord pel qual es deixa sense efectes el Pla de Prejubilació del PDI funcionari de la
Universitat de Girona (aprovat en el Consell de Govern sessió núm. 5/08 de 5 de juny
de 2008)
• Aprovació de l’acord sobre la resolució dels recursos potestatius de reposició contra
l’acord adoptat pel Consell de Govern en sessió núm. 4/12, celebrada el dia 31 de
maig de 2012, que estableix la dedicació acadèmica del professorat a temps complet
de la UdG
• Aprovació del barem de puntuació a aplicar als diversos càrrecs i encàrrecs de gestió
en les convocatòries públiques que realitzi la Universitat de Girona per a l'assignació
de les retribucions addicionals per mèrits de gestió del seu personal docent i
investigador funcionari i contractat
• Informe favorable al Consell Social per a l’atorgament de les retribucions addicionals
per mèrits de recerca al personal docent i investigador laboral, corresponents a la
convocatòria 2011
• Informe al Consell Social per a l’atorgament de les retribucions addicionals per
mèrits de gestió corresponents a la convocatòria 2011
• Informe al Consell Social per a l'atorgament dels trams docents corresponents a l'any
2011
• Aprovació de la sol·licitud de la comissió de serveis per al curs 2011-2012 del senyor
David Serra Navarro
• Informe sobre la contractació del professorat per al curs 2011-2012
• Aprovació de les convocatòries de places de professorat laboral permanent, en el
marc de la Llei 1/2003 d’Universitats de Catalunya, i la composició de les
corresponents comissions de selecció
• Aprovació d’una plaça conjunta de la Universitat de Girona i l’Hospital Josep Trueta
de Girona, d’una plaça vinculada dels cossos docents universitaris (titulars
d’universitat)
• Aprovació del canvi de dedicació del professor titular d’universitat Dr. Juan Manuel
del Pozo Álvarez
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• Aprovació de la convocatòria de places de professorat associat, per els estudis de
Medicina, i la composició de les corresponents comissions de selecció (conv. 1/2012)
• Aprovació del Pla de Prevenció de Riscos Laborals
• Aprovació del calendari laboral per al personal d’administració i serveis de la
Universitat de Girona, any 2012
• Aprovació de l’acord sobre la resolució del recurs potestatiu de reposició interposat
pel Dr. Jordi de Cambra Bassols contra l’acord adoptat pel Consell de Govern en
sessió núm. 6/12, celebrada el dia 27 de juliol de 2012, que suspèn cautelarment la
vigència del Pla de Prejubilació del PDI funcionari a la Universitat de Girona aprovat
per acord del Consell de Govern en sessió núm. 5/08, celebrada el dia 5 de juny de
2008
• Aprovació de l’acord per a la transferència a la Comissió de Qualitat (CQ) de les
competències que corresponen a la Comissió d'Avaluació Universitària (CAU)

Acords de la Comissió Delegada del Consell de Govern de Docència i
Estudiants
• Aprovació de l’acord sobre el programa de suport acadèmic als esportistes
universitaris d'alt nivell de la UdG Universitat i Esport
• Aprovació de l’acord sobre la composició de la comissió de selecció de les beques de
col·laboració d'estudiants en departaments universitaris del MECD, per al curs 20122013

Acords de la Comissió Delegada del Consell de Govern de Personal
• Aprovació de l’acord sobre el reconeixement del Dr. Salomó Marqués Sureda com a
professor emèrit
• Informe favorable al Consell Social per a l'atorgament de les retribucions addicionals
per mèrits de recerca al personal docent i investigador laboral, corresponents a la 1a
convocatòria AAI contractat (2012)
• Informe favorable al Consell Social per a l'atorgament de les retribucions addicionals
per mèrits de recerca corresponents a la convocatòria AAI funcionaris (2011)
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Àmbit 5
Gestió i organització de recursos
EIXOS DEL PLA ESTRATÈGIC 2008-2013
•
Aconseguir una major eficiència del model de govern de la Universitat i impulsar la
planificació de les unitats organitzatives en sinergia amb els objectius estratègics
institucionals.
•
Fer una gestió econòmica orientada a la millora de l’obtenció de recursos, la
corresponsabilització i l’equilibri financer.
•
Impulsar el desenvolupament organitzatiu i la millora de les competències
professionals dels treballadors per tal que aportin el major valor afegit a les missions
universitàries.
•
Aprofitar l’ús de les TIC com a element clau de competitivitat i per a la millora del
funcionament i en l’accessibilitat dels serveis universitaris.
•
Consolidar el campus de la UdG millorant-ne les infraestructures i els equipaments
per garantir un bon desenvolupament de la vida universitària.

És necessari dotar la Universitat dels instruments que li permetin-se adaptar-se als nous
requeriments de la Societat del Coneixement. Al mateix temps, cal demostrar també el
compromís de la Universitat amb la qualitat acadèmica, amb la recerca i amb els canvis que
suposen la finalització de la implantació dels nous ensenyaments. Així, les actuacions en
aquest àmbit s’han plantejat segons els plans sectorials següents:
• Activació del nou model de funcionament dels òrgans de govern i compleció de les
normes
• Continuació de la implementació de l’e-administració
• Millora de les infraestructures informàtiques i impuls de les TIC associades a
dispositius mòbils
• Implementació de la comptabilitat analítica
A més, s’han intercalat, per la seva rellevància, quatre epígrafs més no expressats
directament en els plans sectorials: el model de planificació i direcció per objectius, campus
i infraestructures, el Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua e-MTA, i un apartat sobre
el finançament de la UdG durant aquest període que inclou el darrer sectorial
(Implementació de la comptabilitat analítica).

MODEL DE PLANIFICACIÓ I DIRECCIÓ PER OBJECTIUS
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Durant l’any 2012 el model de planificació i direcció per objectius, amb el desplegament dels
divuit plans sectorials que són el fil conductor d’aquest informe i el seu sistema de
seguiment, continua essent una peça tan important, sinó més, que la pròpia planificació
inicial de les actuacions. És el sistema que permet ajustar la marxa del procés o modificar
l’orientació, si s’escau, i, sobretot, retre comptes dels compromisos inicials. En aquest sentit,
el Consell de Direcció ha basat el seguiment de l’acció de govern en els compromisos
establerts en els Plans Sectorials. El vicerector de Planificació i Qualitat ha estat el
responsable del seguiment global del conjunt dels plans sectorials i se n’ha informat
periòdicament a la pàgina web on es troba tota la informació referent al Pla Estratègic.
És d’especial importància destacar aquest any 2012 l’elaboració per primer cop dels 9
contractes-programa amb els diferents centres docents, així com la revisió dels contractesprograma amb els 11 instituts de recerca i els 24 departaments que s’havien signat per
primer cop durant l’any passat. En concret, aquests tenen un objectiu doble: per un costat,
vincular el seu finançament a la millora d’uns determinats indicadors, estretament
relacionats amb els que utilitza la Generalitat de Catalunya per determinar el finançament
de les universitats, i per un altre, impulsar aquelles accions o activitats pròpies de cadascuna
de les unitats estructurals que la fan diferent. D’aquesta forma i per primer any, a la mateixa
pàgina web del Pla Estratègic es pot tenir accés també, ja que l’objectiu és la màxima
transparència, als contractes-programa d’absolutament totes les unitats estructurals amb el
Consell de Direcció.
El model de contractes-programa amb els centres docents pivoten sobre un model
d’indicadors clar, aprovat pel Consell de Govern de la UdG, model que reflecteix l’evolució
de cada centre docent i dels estudis que organitza en cada indicador i permet establir
comparacions de forma individual i global en tota la universitat. Aquests indicadors
s’utilitzaran per a l’assignació econòmica anual dels centres docents, però especialment per
a l’adquisició de compromisos a curt termini en el marc dels contractes-programa
establerts.
Cal afegir també que a principi d’any es va presentar el balanç dels primers anys del Pla
Estratègic, realitzat per les comissions que l’any 2008 varen participar en la seva elaboració i
disseny. Aquest document, accessible des de la plana web esmentada, ha permès elaborar
els sectorials per a aquest any 2012 i haurà d’orientar els del proper any.

ACTIVACIÓ DEL NOU MODEL DE FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS DE GOVERN I
COMPLECIÓ DE LES NORMES
La Comissió de Governança, creada pel CdG de gener de 2010, va presentar l’Informe
d’anàlisi i recomanacions per a la millora del model de governança de la UdG, el 25 de maig
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de 2010, recomanant un procés de revisió de la normativa vigent a la UdG que s’ha
acompanyat d’altres actuacions i mesures per tal d’afavorir una efectiva millora de la
governança.
A mode de balanç final del procés de millora del model de governança que s’ha portat a
terme a la UdG es poden destacar les conclusions següents i resultats assolits
• Es va desenvolupar un procés participatiu i planificat d’anàlisi i debat intern amb la
implicació de representants de tots els sectors que integren la comunitat
universitària i que va portar a la modificació dels Estatus de la UdG, el desembre de
2010.
• S’han elaborat nous reglaments i se n’han modificat d’altres relacionats amb els
òrgans de govern col·legiats de la UdG (Claustre, Consell de Govern, comissions
delegades del CdG, consells de degans/es de facultat i directors/es d’escola,
directors/es de departament i directors/es d’institut universitari de recerca), amb
l’objectiu de clarificar les seves funcions, diferenciar les funcions delegades de les
assessores o consultives, garantir la representativitat i participació i simplificar i fer
més eficients els processos de presa de decisió de la Universitat, entre altres.
• S’han definit uns Principis de Bon Govern i un Codi de Bones Pràctiques de
Governança de la UdG que han de servir de guia per establir i/o millorar determinats
aspectes relacionats amb la governança, l’acció de govern i l’exercici de la funció
directiva de la Universitat.
• S’han formulat propostes concretes per millorar el lideratge i el desenvolupament
del rol directiu i dels càrrecs de responsabilitat de la UdG que es portaran a terme a
través del Programa de Desenvolupament de la Funció Directiva de la UdG.
En aquest sentit, el Claustre Universitari i el Consell de Govern de la Universitat de Girona,
que han estat renovats durant aquest període i segons el que estableixen els nous Estatuts,
han dedicat els seus esforços per intentar millorar la governança i la participació
institucional de tota la comunitat universitària en la presa de decisions, cosa que s’ha
reflectit en la modificació del Reglament del Claustre Universitari, la modificació del
Reglament de règim electoral del Claustre Universitari, els Principis de Bon Govern i Codi de
Bones Pràctiques de Governança de la UdG, la modificació del Reglament del Consell de
Govern, el Reglament de les comissions delegades del Consell de Govern, el Reglament dels
consells de degans/es de facultat i directors/es d’escola, directors/es de departament i
directors/es d’institut universitari de recerca. Tal com preveu l'article 71 dels Estatuts de la
UdG, s’han establert 3 consells que el reglament permet que es puguin convocar
conjuntament.
Per continuar el procés de millora dels sistemes de presa de decisions a la UdG, a partir del
mes de juny de 2012 s’han iniciat els treballs conjunts amb els agents implicats per a
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introduir les modificacions en els reglaments de les facultats i escoles, dels departaments i
dels instituts universitaris de recerca amb l’objectiu d’adaptar-se a la modificació dels
Estatuts de la UdG i de millorar-ne la governança.
Entre totes aquestes actuacions és important destacar la posada en funcionament de les
comissions delegades del Consell de Govern, que ve acompanyada de la remodelació de les
seves comissions assessores, conforme l’annex del nou Reglament del Consell de Govern. En
els últims anys s’ha demostrat que els àmbits de debat i de presa de decisions previstos a la
UdG resultaven poc eficaços en la universitat actual. En aquest context, la UdG s’ha
plantejat el repte de millorar la forma de treballar en l’àmbit de la seva direcció i
governança i per assolir aquest objectiu, així com agilitar i millorar el funcionament del
Consell de Govern garantint la participació de tots els sectors en la presa de decisions, s’han
constituït, funcionant amb normalitat, les comissions delegades del Consell de Govern:
Comissió Delegada de Recerca, Transferència i Doctorat; Comissió Delegada de Docència i
Estudiants; i, Comissió Delegada de Personal. Al mateix temps s’està treballant en la
remodelació de les comissions assessores del Consell de Govern.
També és necessari destacar en aquest punt, l’aprovació dels Principis de Bon Govern i del
Codi de Bones Pràctiques de la UdG per part del Consell de Govern, com a peça clau en el
canvi del funcionament dels òrgan de govern. En la seva redacció hi ha participat una
representació de tots els sectors i òrgans de la nostra universitat, membres del Consell de
Govern. Cal fer notar que la força vinculant que ha de tenir aquest codi s’ha de fonamentar
en l’acceptació de manera lliure i voluntària dels principis que s’hi descriuen. La seva
aplicació, per inspirar i motivar una manera de funcionar dels òrgans de govern, dependrà
de la convicció del conjunt de la comunitat universitària respecte del model de govern a
seguir.
En darrer lloc, és important destacar que amb l’aprovació pel Consell de Govern de l’adhesió
de la Universitat de Girona a la Carta Magna d’Universitats s’ha completat el protocol de
sol·licitud al Magna Charta Observatory.

CONTINUACIÓ DE LA IMPLEMENTACIÓ DE L’E-ADMINISTRACIÓ
En primer lloc cal destacar que s’ha adaptat el procediment de votació electrònica a la
regulació prevista en el Reglament de règim electoral de la UdG a les especificitats pròpies
de la Normativa Tècnica de procediment de Votació Electrònica, de manera que tots els
processos electorals convocats durant el curs 2011-2012, i entre ells les eleccions a Claustre
Universitari, s’han efectuat pel sistema de votació electrònica o e-vot, com a alternativa a
les formes tradicionals de votació a la UdG.
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En paral·lel, s’ha posat en pràctica una eina informàtica, el gestor de convocatòries, que ha
de facilitar la gestió de les convocatòries dels òrgans de govern col·legiats de la Universitat,
per exemple el Consell de Govern i les comissions delegades, i que permet donar difusió
dels documents que es tracten en els punts de l’ordre del dia de les sessions fomentant la
transparència i la participació en els processos de presa de decisions i la difusió de la
informació corporativa. Resta pendent acabar d’implantar la utilització d’aquest gestor a
totes les sessions dels òrgans col·legiats.
Durant aquest 2012 s’han redactat diverses normatives específiques per donar cobertura
legal a les eines d’administració electrònica que s’han implantat:
• Reglament sobre el funcionament i la utilització de la plataforma de notificació
electrònica de la UdG
• Reglament de creació, organització i funcionament del registre electrònic d’entrada i
sortida de documents de la Universitat de Girona
• Resolució de la Rectora per la qual es posa en funcionament el tauler d'anuncis
electrònic
Un cop realitzades dues proves pilot en el projecte de signatura d’actes acadèmiques es va
implantar el mecanisme de signatura a totes les actes acadèmiques de tots els centres
docents; actualment totes les actes acadèmiques es generen i se signen electrònicament, al
mateix temps que s’estan realitzant les primeres proves per començar a oferir diversos
tràmits íntegrament electrònics a diversos col·lectius de la UdG. També dins l’àmbit dels
aplicatius informàtics, s’han millorat els de gestió acadèmica i de contractació i concursos.
Creada la Seu Electrònica, s’hi han incorporat noves funcionalitats per tal de facilitar l’accés
de la comunitat a la informació que s’hi ofereix. El registre electrònic ofereix la possibilitat
de presentar una sol·licitud genèrica de forma telemàtica; s’ha posat en marxa el tauler
electrònic, el notificador electrònic, un validador de signatures electròniques, l’espai de
normativa, i l’espai d’eleccions, on se centralitza la gestió i la publicitat dels processos
electorals que la Universitat celebra i que complementa la plataforma de vot electrònic que
la UdG utilitza conjuntament amb la resta d’universitats públiques catalanes.
Per altra part, i per tal de millorar i agilitar la tramitació del circuit de convenis i el seu
posterior registre i donar compliment a l’article 227 (Registre de Convenis) dels Estatuts de
la Universitat de Girona, s’ha implantat la Instrucció de Gerència 4/2011, de 16 de maig
2011, sobre el traspàs dels convenis gestionats per l’Àrea de Comunicació i Relacions
Institucionals a la Secretaria General i la Resolució de la rectora, de 14 juny de 2012,
d’autoritzar el Vicerectorat de Política Acadèmica la signatura dels convenis de pràctiques
acadèmiques externes.
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Per continuar amb aquest procés de millora i agilització del circuit de convenis i el seu
posterior registre, cal destacar la implementació d’un tramitador de convenis. Aquest
tramitador, a més de l’agilització del circuit de convenis, facilitarà el registre definitiu
d’aquest i la seva localització posterior. A més, també s’ha fet una actualització i millora del
registre de convenis que hi ha a la pàgina web de la Secretaria General. Aquesta millora ha
comportat l’actualització del registre de convenis i l’enllaç al conveni en format .pdf, una
vegada aquest ha estat signat per totes les parts.
En la mateixa línia, s’ha començat a treballar en la unificació dels 4 registres de convenis
coexistents a la UdG: Secretaria General, Oficina de Relacions Exteriors, Oficina
d’Investigació i Transferència Tecnològica i la Borsa de Treball del Centre d’Informació i
Assessorament als Estudiants. D’aquesta manera es vol donar una resposta més àgil i segura
en la localització de tots els convenis que gestiona la Universitat de Girona.
En el marc dels grups de treball de l’ACUP, la UdG està col·laborant en l’elaboració
d’esquemes de metadades, en la definició dels mecanismes de gestió de la identitat entre
els diferents col·lectius de la comunitat universitària i en la definició d’un marc normatiu i
tècnic relatiu a la utilització de la signatura electrònica i l’ús d’evidències electròniques en el
si del procediment administratiu. En aquest mateix marc, i per facilitar el pas de
l’administració presencial a l’electrònica, s’està treballant per oferir una sèrie de tràmits
electrònics als membres de la comunitat universitària:
• Serveis per als estudiants
Sol·licitud de títol
Anul·lació de matrícules
Trasllat d'expedient
Convocatòria de beques d’intercanvi o de mobilitat
Certificats acadèmics
• Serveis al PAS/PDI
Sol·licitud de llicències, permisos i vacances (implantat)
Reconeixement de triennis antics
Reducció de jornada amb repercussió a la nòmina (implantat)
Certificat de serveis prestats
Signatura d’actes (implantat)
• Serveis generals
Contractació electrònica i factura electrònica
Quant al Consell Interuniversitari de Catalunya, la Junta del CIC va acordar el passat mes de
maig la creació del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, que actua com a
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organisme gestor de la prestació de serveis a les set universitats públiques, la UOC i el
Govern de la Generalitat per tal de millorar els nivells d'eficiència i eficàcia dels serveis
disponibles al sistema acadèmic català trobant sinergies i desenvolupaments comuns a les
plataformes, tecnologies i serveis, i per tal de promoure l'establiment d'aliances en serveis
del sistema acadèmic català amb les xarxes de serveis avançades a nivell internacional.
Aquest Consorci neix arran del conveni signat a final de 2011 entre les universitats públiques
catalanes i la Generalitat, el Programa de Serveis Consorciats de les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació, la finalitat del qual és millorar el nivell d'eficiència i
racionalització dels recursos de les TIC de les universitats i dels centres de recerca de
Catalunya, accelerar la incorporació de serveis en el núvol (cloud computing) i convertir els
sistemes universitaris i de recerca de Catalunya en model de referència Internacional.
En fase inicial, aquest nou Consorci assumeix com a pròpia la coordinació del projecte de l'eadministració així com dels cinc projectes interuniversitaris consorciables a nivell TIC en els
quals s'està treballant actualment: CPD, Emmagatzematge, Cloud Computing, VoIP i Correue PAS-PDI. Cada un d'aquests projectes està liderat per una universitat, i la UdG lidera el del
Cloud Computing. Tots aquests projectes estan en fase de definició i concreció per tal de
poder valorar la seva oportunitat i viabilitat i el propòsit del Consorci és haver pres un
decisió formal a l'entorn d'aquests cinc projectes abans de finalitzar l'any 2012.

MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES INFORMÀTIQUES I IMPULS DE LES TIC
ASSOCIADES A DISPOSITIUS MÒBILS
El 2012 ha estat un any de consolidació de les infraestructures informàtiques. Cal destacar la
finalització de la doble escomesa de fibra òptica, que connecta la UdG doblement a l'anella
científica per assegurar el servei i que també dóna servei al PCiT. Amb aquesta acció es
millora la disponibilitat del servei de connectivitat davant d'incidències que pugui patir el
proveïdor de l'anella científica.
També s'ha procedit al trasllat dels Servei Informàtic a la nova seu central situada a l'aulari
comú de Montilivi, on s'han enllestit els preparatius per albergar el nou Centre de
Processament de Dades de la UdG. En aquest sentit s'han reforçat els mecanismes de
seguretat a les sales actuals així com els referents a la continuïtat del servei per reduir el risc
de caigudes davant d'eventualitats del subministrament elèctric.
D'altra banda, s'ha continuat millorant la connectivitat sense fils reforçant els punts d'accés
en les àrees on es produïen situacions de contingència i ampliant les àrees d'accés en
algunes zones fosques.
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S'han potenciat autoserveis per al personal de la UdG accedint des de La Meva per tal de
poder fer tràmits de manera autònoma, i s’han millorat els serveis de comunicació
institucionals aprofitant les eines de l’e-administració.
Respecte de l'obtenció de la ISO 20000 per a sistemes de gestió de serveis de tecnologia de
la informació, aquest any s'ha renovat la certificació que avala no només la qualitat en la
gestió dels serveis de tot el catàleg, així com la seva governança, sinó també la seguretat,
disponibilitat i continuïtat dels mateixos.
La renovació del proveïdor de telefonia mòbil ha estat un repte per tal d'optimitzar els
costos del servei en un context de crisi, i en un moment que els operadors estan fent un
canvi en la seva relació amb els clients i la gestió dels terminals.
Finalment, s'han realitzat millores en el servei de terminals virtuals (VDI) que permeten
oferir estacions de treball de manera no planificada i resoldre situacions imprevistes.

CAMPUS I INFRASTRUCTURES
Referent als campus, cal tenir present que el conveni específic d’inversions 2010-2013,
referit al PIU 2007-2013, ha estat prorrogat el 2012, sense variacions respecte de l’any
anterior.
L’acabament d’obres en curs corresponents a l’Objectiu 2 del PIU, Obra nova i acabament
d’obres en curs, per aquest any corresponen a:
• Execució dels tancaments, instal·lacions i condicionament dels espais del
semisoterrani de l’aulari comú de Montilivi, on s’han ubicat les seus definitives dels
Serveis Informàtics, el Servei d’Oficina Tècnica i Manteniment, l’Oficina Verda,
l’Institut de Medi Ambient i els magatzems generals de la UdG.
També s’hi ha ubicat, amb accés directe a l’exterior, el magatzem de residus
especials i el grup electrogen.
Per completar-ho, s’ha licitat el Centre de Processament de dades (CPD), que
s’ubicarà en un espai específic per al seu ús.
• La finalització de les dependències d’Alemanys, 14, ha permès la reubicació de la
Secretaria General, els Serveis Jurídics i la Unitat de Gestió Documental, Arxiu i
Registre, així com una nova sala de reunions.
Amb recursos addicionals, provinents de la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones
Arquitectónicas del Ministerio de Fomento, es van iniciar a final de 2011 les obres de
rehabilitació integral i les instal·lacions de la Capella del Roser com a sala polivalent i per als
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Consells de Govern. L’execució tindrà una durada de 14 mesos i un pressupost de poc més
d’1 M€.
De les actuacions corresponents a l’Objectiu 1 del PIU, Reformes d’Ampliació i Millora, cal
ressaltar els imprevistos que aquest any han significat un gruix important de les inversions:
• La reubicació de les dependències de la Facultat de Turisme d’Alemanys, 4, a Sant
Domènec, I, per l’aparició de patologies estructurals a l’edifici del Bisbat
• La restitució de les canonades del sistema de climatització de l’edifici de les Àligues
per la manca d’estanqueïtat del circuit
• La substitució integral de les canonades de la instal·lació de climatització de l’edifici
Escola Politècnica Superior-II, per evitar contínues fugues i condensacions
• L’enderroc i rehabilitació de la coberta del bar de l’edifici de Sant Domènec, per
l’aparició de filtracions que han provocat la degradació de les biguetes
Altres actuacions que s’han portat a terme en aquest Objectiu 1 han estat les següents:
• Condicionament de 3 aules del Bisbat de Girona al Seminari Major per a ús compartit
i amb accés directe des del pati de la Facultat d’Educació i Psicologia
• Redistribució de les aules de la planta baixa de l’ala A, a la Facultat d’Educació i
Psicologia
• Primera fase de conductes a fals sostre per a la climatització del nivell 5 de la
Facultat de Dret
• Obertura de noves finestres al nivell 0 de la Facultat de Dret
• En fase de licitació de les obres de reforma per a l’adaptació de la Facultat de
Ciències Econòmiques i Empresarials a la normativa de seguretat
• Adaptació de les portes de l’entrada principal a l’edifici de Sant Domènec I per a PMR
(persones amb mobilitat reduïda) i per millorar l’estalvi energètic
• Muntatge d’una plataforma per a PMR a la sala d’estudis de la Facultat d’Educació i
Psicologia
• Licitació de les obres de reforma per adaptar l’edifici d’Emili Grahit a la normativa de
seguretat
• Trasllat i adequació de l’àrea tècnica de la sala de dissecció de la Facultat de
Medicina

CAMPUS EUROMEDITERRANI DEL TURISME I L’AIGUA
En les diferents convocatòries de Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) del Ministeri
d’Educació, accions d’enfortiment, la UdG ha obtingut una subvenció d’1,1 M€, el 2011 i 0,3
M€ el 2010.
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Més enllà de les accions d’enfortiment transversals que ja s’han anat comentant durant
aquest informe, cal destacar-ne especialment dues centrades en l’àmbit de l’aigua:
• El Projecte de Currículum Vertical amb els centres d’FP de Montilivi i Santa Eugènia i
que té com a objectiu donar més consistència als itineraris de formació superior,
especialment en l'àmbit de l'aigua, i facilitar la presa de decisió de molts estudiants
amb relació a la seva formació així com l’accés a la Universitat.
• El Projecte d’Inserció Formativa en Entorns Laborals Reals del sector de l’aigua
mitjançant la Permeabilitat Curricular, amb la participació mixta FP-UniversitatAgbar. Aquest projecte, en fase d’execució, acabarà oferint una eina facilitadora de
les pràctiques en empreses. Inicialment s’executa amb Agbar, però té com a
objectiu a llarg termini ser el punt de partida d'un portal de relació UniversitatEmpresa amb iniciatives similars en altres àmbits d'interès, com ara l'agroalimentari.
En la convocatòria 2011 de Campus d’Excel·lència del Ministeri d’Educació, la Universitat de
Girona va presentar, juntament amb la Universitat de les Illes Balears, l’Institut Català de
Recerca de l’Aigua i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el projecte de
Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua, e-MTA, que va obtenir, l’octubre de 2012, la
qualificació de Campus d’Excel·lència regional.
El mes de febrer de 2012, la rectora va designar el Dr. Manel Poch com a coordinador
científic de l’e-MTA a la UdG amb les funcions de coordinació i gestió dels projectes
associats al CEI, interlocució amb els socis de l’agregació (UIB, ICRA i CSIC) i relació amb els
ecosistemes innovadors identificats.
Les activitats realitzades en aquest període es poden agrupar en els tres grans apartats que
configuren un ecosistema innovador: activitats docents, recerca i transferència i relació amb
l’entorn.
En l’àmbit docent s’ha participat en la programació per al proper curs 2013-2014 d’un
doctorat interuniversitari en Turisme, juntament amb la UIB, que completaria l’oferta en
màsters existent (Erasmus Mundus European Masters’s in Tourism Management, Màster en
Direcció i Planificació de Turisme i Màster en Turisme Cultural) i el Doctorat en Ciència i
Tecnologia de l’Aigua on participen altres integrants de l’eMTA. Ambdós són liderats per la
UdG. La voluntat es que esdevinguin programes de doctorat amb menció de qualitat i, com
a tals, de referència en els seus àmbits.
Pel que fa als postgraus, l’e-MTA ha signat un conveni amb l’Asociación de Empresas de
Tecnología Española del Agua (AFRE) per a la promoció i desenvolupament de l’Escuela del
Agua – Escuela de Negocios del Agua, conveni en el marc del qual s’ha endegat ja una fase
PÀGINA 56 DE 64

pilot que contempla el desenvolupament d’un seguit de cursos i accions formatives relatius
a la gestió eficient de l’aigua i al desenvolupament empresarial del sector, alguns dels quals
són liderats o impartits per docents de la UdG. També, aquesta vegada amb Agbar –
Aquology – CETAqua, l’e-MTA està organitzant un projecte sobre la petjada hídrica i unes
jornades sobre turisme i aigua, iniciatives que permeten als dos àmbits prioritaris de l’eMTA treballar conjuntament.
En l’àmbit de la recerca, la tasca en aquest període s’ha centrat en l’organització interna,
com a pas previ a la participació en programes d’àmbit europeu. Concretament en l’àmbit
del turisme s’han definit set línies de treball (Eficàcia en la gestió dels centres patrimonials,
L'ús de les TIC en la interpretació del patrimoni, L'ús social dels espais naturals, La imatge
turística de les ciutats monumentals, Anàlisi de la percepció del paisatge en destinacions
turístiques de litoral, Els infants com a mediadors turístics i Emprenedoria i gestió de
productes turístics) amb participació multidisciplinar (en formen part investigadors de més
de vint grups de recerca de la UdG). Com a element de suport, s’ha creat el Consell Assessor
del Turisme a la UdG (CATUdG), integrat per docents de disciplines diverses de la UdG. El
proper mes de desembre se celebrarà una segona reunió del CATUdG i una jornada de
treball plenària de l’Ecosistema Innovador del Turisme en la qual es presentaran els primers
resultats.
En l’àmbit de la transferència, les accions s’han focalitzat en establir contactes i participació
amb entitats que agrupen empreses (Catalan Water Partnership, Plataforma Tecnológica
Española del Agua, Asociación de CEI Agroalimentarios...) o que es preveu que es vagin
organitzant properament (Plataforma Tecnológica del Turismo), com a elements que seran
clau en el futur pròxim.
En l’apartat de difusió a l’entorn, s’ha col·laborat en la celebració dels dies mundials de
l’aigua i el turisme. Així, el Dia Mundial de l’Aigua (22 de març) es va celebrar a Girona i
organitzat per la UdG, convidant en especial aquelles institucions, entitats i empreses que
van donar el seu suport al projecte en el moment de la seva presentació al Ministeri, per
agrair-los aquest suport i presentar-los les primeres línies de treball del Campus, mentre
que el Dia Mundial del Turisme es va celebrar a Palma de Mallorca (27 de setembre ) sota la
organització de la UIB.
També, i aprofitant que la Fira de Girona d’enguany va emmarcar un espai sectorial sobre
turisme actiu, l’estand de la UdG es va organitzar sota el lema Actius en Turisme i va posar a
disposició del públic, a més de la informació habitual sobre la UdG, informació específica
sobre l’Ecosistema Innovador de Turisme.
En aquests moments s’està preparant una publicació, conjuntament amb la UIB, que
reflectirà la presència d’ambdues universitats en el món del turisme, tant a nivell de
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docència com de recerca i transferència.
A més, l’e-MTA s’ha reunit recentment amb els responsables del Palau de Congressos de
Girona i de l’Ajuntament de Girona i ha rebut l’oferta d’incorporar-se al seu projecte
d’especialització en l’àmbit de la sostenibilitat; la primera iniciativa que s’està gestant és la
celebració, el mes de maig de 2013, d’un congrés per a entitats locals en matèria d’aigua i
turisme sostenible, que donaria el tret de sortida per intentar captar, a nivell internacional,
la celebració de congressos en aquests àmbits a la ciutat de Girona.
I finalment, i a destacar, l’e-MTA ha estat escollit d’entre tots els CEI de l’Estat espanyol a
participar en un projecte de La Caixa que dóna suport a l’impuls de propostes estratègiques
d’ecosistemes innovadors i també al grup de treball de campus d’àmbit agroalimentaris sota
el lideratge de la Fundació Triptolemos.

FINANÇAMENT: LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2011 I PRESSUPOST DE L’EXERCICI
2012
En la sessió del mes de juliol de 2012 el Consell de Govern va aprovar elevar al Consell Social
els comptes anuals corresponents a l’exercici 2011, que foren aprovats al seu torn per
aquest òrgan en la sessió plenària del mateix mes de juliol. Les grans magnituds de la
liquidació dels comptes anuals del 2011 es poden consultar a les taules de l’annex de dades
que acompanya aquest informe. Els comptes anuals, en el seu detall, han estat auditats per
KPMG Auditores SL, i mostren, un any més, un resultat positiu.
El pressupost inicial d'ingressos del 2011 era de 95.460.427 €. Tot i la reducció de 9,5 M€ del
finançament ordinari de la Generalitat i la reducció del PIU de 8 M€, el pressupost liquidat
d'ingressos ha estat de 95.077.267,13 €, sense tenir en compte els romanents incorporats.
Això significa un decrement del 0,4% respecte del pressupost inicial d’ingressos. És el primer
any que, romanents al marge, el balanç entre ingressos pressupostats i drets liquidats és tan
ajustat en termes globals, tot i les variacions importants en determinats capítols
pressupostaris (els més destacats en el finançament de la Generalitat, amb signe negatiu, i
en els ingressos de preus públics de matrícula, amb signe positiu).
El pressupost inicial de despeses de 2011 era de 95.460.427 €. A final de l’exercici s’han
reconegut obligacions per un import de 101.583.465,54 €.
Romanents a banda, el saldo pressupostari de l’exercici 2011 (drets liquidats menys
obligacions reconegudes) és de -6.506.198,41 €. Aquest saldo negatiu no s’ha de llegir com
un dèficit de l’exercici, atès que cal aplicar-li les regularitzacions i periodificacions i la
segregació de la despesa segons l’exercici per obtenir el resultat ajustat. Tanmateix
reflecteix per primera vegada la pèrdua de la “bonança” de la situació econòmica i financera
PÀGINA 58 DE 64

de la nostra Universitat fins el tancament de l’exercici 2010. Aquesta creixent situació
complexa era del tot esperable, vista la minoració d’ingressos procedents de la Generalitat i
que les previsions del Pla de Sostenibilitat Econòmica (PSE) per a 2011 no cobrien, d’origen,
la totalitat del decrement anunciat. Això vol dir que s’ha hagut de recórrer a romanents
genèrics d’exercicis anteriors, fet que queda reflectit en la davallada dels romanents de
l’exercici 2011 respecte dels de 2010. La utilització de romanents per fer front a despeses
corrents ha de ser necessàriament un fet extraordinari i puntual.
A final de l’exercici 2011 els romanents acumulats són de 35.824.423,91 €. Per la seva
naturalesa, el 12,6% (4,5 M€) corresponen a romanents genèrics i el 87,4% (31,3 M M€) a
romanents específics. Cal precisar que gairebé la totalitat dels romanents genèrics són
compromesos (4,45 M€), de manera que bona part s’han incorporat el 2012 a les mateixes
unitats que els han generat. D’aquests, gairebé la meitat corresponen a romanents d’acció
de govern i de les unitats estructurals, de manera que la seva existència serveix per
compensar parcialment la reducció de crèdit que s’ha aplicat a les unitats en el pressupost
de 2012, tal com ja es va explicar en l’aprovació del pressupost.
La major part dels romanents específics corresponen a recerca i transferència o a inversions
i equipaments. Han de ser destinats necessàriament a la finalitat per a la qual s’han obtingut
aquests recursos. Una altra part d’aquests romanents està destinada a un eventual
aprovisionament del deute històric de la Generalitat envers la UdG, que és de 4,5 M€ (més
de 45 M€ per al conjunt del Sistema Universitari Públic Català). Fins fa pocs mesos, aquest
deute era superior als 5 M€, però la Generalitat n’ha compensat una part contra una partida
extraordinària que ha correspost a la nostra Universitat en base a la previsió, avui
confirmada, de tancament positiu de l’exercici 2011.
La comparativa dels romanents dels exercicis 2011 i 2010 mostren avui una situació ben
diferent a la de l’any passat, atès que s’ha fet front a despeses de 2011 amb una part de
romanents d’exercicis anteriors. Aquests recursos han arribat gairebé al seu límit, de
manera que es fa del tot necessari ajustar al màxim la despesa al pressupostat.
El pressupost de la UdG per a 2012 va ser aprovat per Consell de Govern el mes d’abril de
2012. És un pressupost de 83,9 M€, un 12% més baix que el de 2011, que era de 95,4 M€.
Aquest pressupost ens retrotrau al pressupost de l’any 2007, que era de 83,2 M€. En la seva
aprovació per part de Consell de Govern i posteriorment per part de Consell Social ja es va
fer notar que el pressupost de 2012 presentava un volum d’incerteses molt alt. La més
destacable és que no se sabia quin seria l’increment anunciat dels preus acadèmics per al
curs 2012-2013. Finalment l’increment de preus ha estat notable, però encara avui no
sabem del cert en quina mesura els majors ingressos que se’n deriven (sobre l’increment de
l’1,9% pressupostat) restaran a la universitat o els reclamarà la Generalitat per cobrir el seu
dèficit pressupostari.
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Per a un major detall de la distribució del pressupost per capítols, vegeu l’annex de dades
que acompanya aquest informe.
A tall de resum molt general, en el capítol d’ingressos destaca la previsió d’un increment
important dels ingressos per matrícula (16%), propiciat per la implantació progressiva dels
nous graus. La subvenció ordinària de la Generalitat ha estat de 47,9 M€, l’1,5% més baixa
que la final de 2011 (de 48,6 M€). Recordem que a final de 2011 ja era el 16% més baixa que
la de 2010 (de 58 M€). El decrement per al conjunt del SUC ha estat del 2%, però s’ha aplicat
amb una oscil·lació d’entre l’1,5% i el 2,5% en funció del ritme d’implantació de les noves
titulacions. S’ha reduït igualment el Fons d’Acció Territorial (FAT), que ha passat d’1,06 M€ a
1,04 M€. La subvenció ordinària de la Generalitat més el FAT (47,9 M€) representa enguany
el 57% dels ingressos de la UdG, mentre que aquests mateixos conceptes representaven el
64% del pressupost de 2010. En el capítol d’inversions (PIU), s’han pressupostat 1,77 M€,
que caldrà dedicar necessàriament a RAM (obres de rehabilitació, adaptació i millora) i TIC.
Representa un important decrement respecte dels 2,4 M€ de 2011. Aquests imports
signifiquen l’aturada absoluta de projectes d’obra nova. L’única inversió en obra nova
important que s’endegarà serà la construcció d’un edifici annex a l’aulari comú del Campus
de Montilivi per a la recerca científica, que es finança amb uns fons específics de la
Disposició addicional 3a de l’Estatut d’Autonomia de 2010. Quant al PIU, si el decrement de
2011 era de 8M € respecte dels 10,4 M€ acordats per conveni amb la Generalitat, el
decrement respecte d’aquest mateix conveni per a 2012 és de 8,8 M€, que preveia un
import també d’11,4 M€.
En l’apartat de les despeses pressupostades per al 2012, les despeses de personal han
decrescut el 4,3%, les despeses corrents el 19% i les inversions el 50%. El pressupost de
despeses de capítol I (genèriques i específiques) és de 61,3 M€ i representa el 73% del
pressupost de despeses de la Universitat. És clar l’esforç per mantenir l’estructura de capítol
I, per la importància evident que l’estructura de personal té per al bon funcionament de la
Universitat i per la responsabilitat social de la Universitat envers les persones que hi
treballen. S’ha d’afegir, però, que el capítol I s’ha de redimensionar en correspondència amb
el volum global de recursos disponibles.
En capítol 2, destaca la reducció aplicada a l’acció de govern d’aproximadament el 35%, i
també a les unitats estructurals, a les quals des de 2010 s’han aplicat decrements successius
globals a l’entorn del 20%.
La reducció global de la despesa de funcionament ha comportat, entre d’altres, les accions
següents: el tancament d’edificis i instal·lacions en períodes de vacances o de més baixa
utilització, amb estalvis importants en energia elèctrica (10%: 100.000 €), condicionat
certament als eventuals increments de preu anunciats en aigua (25%: 20.000 €) i en gas
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(25%: 20.000 €); les licitacions amb les universitat del sistema universitari públic català
mitjançant subhastes electròniques (a banda de les ja realitzades, en aquests moment
estem licitant conjuntament l’energia elèctrica i el gas totes les universitats públiques
catalanes a més d’una desena d’entitats dels grups de les diferents universitats); el treball
coordinat entre les universitats públiques catalanes per dur a terme contractacions
conjuntes i la posada en funcionament de serveis consorciats; i la renegociació de
contractes com la neteja (amb una reducció del 6% i un estalvi de 100.000 €) i la vigilància
(amb una reducció del 14% i un estalvi de 55.000 €), etc.
A aquestes accions, amb un resultat de reducció de la despesa, el pressupost de 2012 ha
incorporat altres accions: l’ajornament d’una part de les bestretes reemborsables, és a dir
d’una part dels préstecs que han servit per finançar inversions en matèria de recerca a
través dels familiarment anomenats “parquetazos”; fase final de la contractació
administrativa externa del servei de material d’oficina amb la inclusió de la gestió d’estocs,
l’emmagatzematge i el repartiment de comandes; la contractació del nou servei integral de
reprografia i impressió amb una nova botiga a Montilivi; i la renovació del servei de bars i
restauració. Totes elles, fetes amb una revisió de criteris amb la finalitat de dotar d’un millor
servei als usuaris i al mateix temps obtenir un estalvi econòmic indirecte en no requerir la
inversió de recursos addicionals. L’esforç pressupostari relatiu al retorn de bestretes
reemborsables en el marc de les inversions en R+D+i és destacable. En síntesi, el pressupost
2012 és un pressupost més restrictiu que el 2011 i evidencia la complexitat del moment,
marcada entre d’altres pel decrement dels recursos públics provinents de la Generalitat, el
previsible decrement dels recursos competitius a nivell estatal i en els ingressos procedents
del sector privat; en signe contrari, l’increment de preus i taxes.
Atesa la situació actual, és inevitable fer una referència explícita a la situació de tresoreria
de la nostra Universitat. La creixent complexitat de la situació econòmica té una repercussió
evident en la tresoreria. Aquesta es nodreix principalment dels cobraments de matrícula, de
les subvencions i les aportacions de la comunitat autònoma i de l’Estat, i de la facturació de
serveis d’investigació i altres. A tancament de l’exercici 2011, el romanents de tresoreria era
de 8,8 M€, mentre que a tancament de 2010 eren de 22,1 M€, cosa que suposa una
davallada del 60%. La delicada situació de la tresoreria de la Universitat s’explica pel deute
acumulat procedent de la Generalitat de Catalunya, que és de 5 M€ de deute històric (fins a
2010),a més d’11,4 M€ corresponents a 2011 (que inclouen el 40% ajornat de les
transferències nominatives d’octubre i desembre de 2011) i de 5,5 M€ a 5 de novembre de
2012. Això fa un total de 22,5 M€ a data de 5 de novembre, incloent-hi el deute de 6,5 M€
del propi exercici 2012. Ben recentment, la Direcció General d’Universitats ha expressat
verbalment la voluntat de transferir el 50% del deute de l’exercici 2011, és a dir dels 11,4
M€, en dos pagaments, l’un abans de final d’any i l’altre abans de final de febrer. No hi ha
cap mena de document encara que reflecteixi aquesta voluntat.
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L’impagament o el retard en el cobrament de les facturacions de convenis d’investigació,
així com de la resta de serveis universitaris, dificulten encara més l’estat de la tresoreria. En
previsió d’aquest escenari econòmic, el mes de març de 2012 es va contractar una pòlissa
de tresoreria per import de 4 M€, que hem de cancel·lar a final d’any. Aquest instrument de
finançament permet fer front a les necessitats de tresoreria, juntament amb altres
estratègies puntuals com l’ajornament en el pagament d’una part d’impostos i de la
seguretat social i l’ajornament a 60 dies en el pagament a proveïdors i col·laboradors, als
quals tanmateix es dóna la possibilitat d’anticipar el cobrament a través del confirming amb
una entitat financera. Si les transferències mensuals de la Generalitat no s’endarrereixen, o
si en el decurs del que queda d’any la Generalitat satisfà una part dels seu deute, no hem de
preveure dificultats de tresoreria a curt termini. Tanmateix, i en previsió d’escenaris de futur
més complicats, s’ha sol·licitat a la Generalitat la contractació d’una pòlissa de tresoreria de
8 M€ per a 2013, que ja ha estat aprovada per la Direcció General d’Universitats.
L’escenari econòmic de la Universitat es va presentar amb més detall al claustre dl passat
mes de juliol de 2012.

IMPLEMENTACIÓ DE LA COMPTABILITAT ANALÍTICA
La Universitat de Girona, així com la resta de les universitats públiques catalanes, fa temps
que treballa en la definició del model de comptabilitat analítica i la seva implantació. El
treball realitzat ha estat un treball interuniversitari coordinat per l’AQU, que bàsicament ha
consistit en la definició dels fitxers de dades per al càlcul dels indicadors en els àmbits de la
docència i de la gestió econòmica. Atès que encara no s’ha definit un model únic per a tot el
Sistema Universitari Català (SUC), la UdG ha adoptat un model de comptabilitat analítica
que respon tant als requeriments previs del SUC com al model de Contabilidad Analítica
Normalizada para Organismos Administrativos (CANOA), que destaca per la seva
completesa i rigor. S’ha treballat amb els objectius següents:
• Valorar el cost de les activitats i la prestació dels serveis públics
• Analitzar l’ús dels recursos públics des de la perspectiva de l’eficiència econòmica
• Donar suport a la presa de decisions sobre la producció de béns o prestació de
serveis públics incorporant informació de cost-benefici
• Facilitar l’ elaboració i avaluació dels pressupostos públics
• Facilitar informació a òrgans per a fonamentar els ajuts i subvencions
• Complementar la informació subministrada pels estats financers tradicionals
Durant l’any 2012 s’ha definit el model de dades; s’ha integrat la informació de 9 bases de
dades diferents (des de l’Àliga –economia-, fins Gausnet i PGA –àmbit acadèmic- passant per
les bases de dades de recursos humans, l’inventari d’espais, GREC, Falcó...); s’ha
parametritzat els criteris per a la classificació dels costos en base a l’organització de la
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nostra Universitat; s’ha preparat l’aplicatiu informàtic per al tractament integrat de totes les
dades; i s’ha adoptat la interfície Tableau per a l’elaboració dels informes en base als
indicadors. En el moment de redactar aquest informe s’estan debatent en grups sectorials
els darrers criteris de parametrització i s’està en la darrera fase de classificació de costos en
activitats finalistes: docència, recerca i extensió universitària. Així, el projecte de
comptabilitat analítica serà presentat a Consell de Govern i al Consell Social abans de
finalitzar aquest any 2012.
Finalment, s’ha definit el Pla d’Autonomia en el Manteniment dels Edificis i Entorns de la
Universitat (PAMEEU), que atorga a les administracions de les àrees d’estudi i a les seves
consergeries una major autonomia i responsabilitat en el manteniment dels edificis i dels
espais exteriors adjacents dins el propi campus, en un treball planificat i coordinat amb el
SOTIM i realitzat conjuntament amb els responsables de les consergeries. L’objectiu final del
Pla és l’optimització dels recursos econòmics i organitzatius en el manteniment i
conservació de les instal·lacions, una major agilitat i eficiència en les tasques de millora i
manteniment i una reducció de costos en base a una tasca més intensa de prevenció i
solució dels problemes. Aquest Pla és una de les actuacions previstes en el PSE de la UdG.

ACORDS DE CONSELL DE GOVERN ASSOCIATS
Model de planificació i direcció per objectius
• Aprovació de l’acord pel qual s’aprova el marc dels contractes-programa amb centres
docents
Activació del nou funcionament dels òrgans de govern i compleció de les normes
• Aprovació de l'inici d’exposició pública del Reglament de Consell de Govern de la
Universitat de Girona
• Aprovació de l’inici d’exposició pública del Reglament de les Comissions delegades
del Consell de Govern de la Universitat de Girona
• Aprovació de la modificació del Reglament de Règim Electoral del Claustre de la
Universitat de Girona
• Aprovació del calendari d’eleccions a Claustre Universitari
• Aprovació del Reglament de l'Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere
• Aprovació dels Principis de Bon Govern i del Codi de Bones Pràctiques de la UdG
• Nomenament dels representants dels estudiants al Consell Social i al Consell
Interuniversitari de Catalunya
• Nomenament del director en funcions del Departament de Psicologia
• Aprovació del Reglament del Consell Assessor de la UdG

PÀGINA 63 DE 64

• Aprovació del Reglament del Consell de degans o deganes de facultat i directors o
directores d’escola, de directors o directores de departament i de directors o
directores d’institut universitari de recerca
• Aprovació de la modificació del Reglament de Consell de Govern de la Universitat de
Girona
• Aprovació del Reglament de comissions delegades del Consell de Govern
• Aprovació de la convocatòria d'eleccions parcials a Claustre Universitari
• Elecció dels representants en el Consell Social
• Elecció del representant dels estudiants en el Consell Interuniversitari de Catalunya
• Aprovació de l’aprovació de l’adhesió de la Universitat de Girona a la Carta Magna de
les universitats europees
Continuació de la implementació de la e-administració
• Proposta de Reglament sobre el funcionament i la utilització de la plataforma de
notificació electrònica de la UdG
• Proposta de modificació de les normes sobre tractament de dades de caràcter
personal a la Universitat de Girona
Finançament
• Aprovació de l’informe al Consell Social sobre el projecte de pressupost de l’exercici
2012
• Aprovació de l'informe al Consell Social sobre l'aprovació dels comptes anuals de
l'exercici 2011
• Aprovació de l’informe al Consell Social sobre les tarifes pels serveis que presti el
CESCA a la Universitat de Girona.
• Aprovació de l’Informe al Consell social per a l’aprovació de la planificació econòmica
plurianual de la UdG per al període 2011-14
• Aprovació del programa d’ajuts al manteniment de la infraestructura docent (MID)
per a l’any 2011
• Aprovació del programa d’ajuts al manteniment de la infraestructura docent (MID)
per a l’any 2012
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