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Presentació
El present informe de gestió se sotmet a l’aprovació del Claustre a l’empara de l’article 58 dels
Estatuts de la Universitat de Girona. El Claustre és l’òrgan competent per aprovar l’informe
anual del rector o rectora, que ha d’incloure un resum de l’activitat docent i de recerca i les
línies generals del pressupost, de la programació pluriennal i de la memòria acadèmica.
Enguany l’estructura de l’informe de gestió, amb la voluntat de retre comptes de l’acció de
govern, s’organitza seguint l’estructura del pressupost per programes que es presenta a la
Direcció General d’Universitats. De tal manera que hi ha una correlació entre l’acció de govern
i el pressupost per programes que anualment es presenta i sobre el que es ret comptes davant
la Generalitat de Catalunya. Es segueix, doncs, la mateixa estructura que es presenta davant
la Generalitat, afavorint la transparència i la rendició de comptes respecte d’aquelles accions
sobre les quals s’ha rebut dotació pressupostària.
L’estructura de l’informe de gestió que segueix el pressupost per programes conté els epígrafs i subepígrafs següents: Programa de Docència, aprenentatge i inserció laboral,
Programa de recerca i transferència del coneixement, Programa de comunitat
universitària, Programa de Campus, infraestructures, recursos i organització,
Programa de projecció externa i relacions amb l’entorn. Aquests programes tenen
una sèrie de polítiques comunes que a través de diferents accions de cada un dels programes
s’han anat executant.
Seguint l’anterior informe i atesa la notòria importància en el pressupost de la Universitat de
Girona de la dotació pressupostària que anualment s’aporta al Parc Científic i Tecnològic,
l’informe de gestió conté un epígraf específic relatiu a la informació econòmica i patrimonial
de la situació actual.
La voluntat és que l’informe que es presenta permeti ser un document eficaç pel Claustre per a
l’exercici de les seves funcions estatutàries.
La documentació completa dels punts que conformen aquest informe es troba disponible a la
pàgina web de la Universitat de Girona. Per altra banda, la documentació relativa als acords
de Consell de Govern també es troba disponible a les actes que estan penjades en el lloc web
següent:
http://www.udg.edu/tabid/17007/language/ca-ES/Default.aspx
El pressupost de la Universitat està disponible a:
https://www.udg.edu/coneix/LaUdG/LaUdGenxifres/Dadeseconòmiques/tabid/12632/
language/ca-ES/Default.aspx
En aquest document es fan referències a punts del Programa de Govern que ja s’han acomplert o que estan en execució. Entre parèntesi s’indica la pàgina del Programa de Govern on es
poden consultar.
El Programa de Govern està disponible a:
http://www.udg.edu/Portals/79/RectorSB/PROGRAMA_DE_GOVERN._Candidatura_
Sergi_Bonet.pdf
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Marc 1. Projecció de la Universitat de Girona i la seva relació amb l’entorn
1.1 Posicionament institucional conjunt amb la CRUE i l’ACUP
Durant l’any 2015 cal destacar una sèrie de comunicats de notòria transcendència referents a
la docència i al dret a l’educació universitària, que la Universitat de Girona mitjançant la CRUE
o l’ACUP ha assumit. En aquest sentit s’ha de destacar, el comunicat emès pels rectors de les
Universitats catalanes (ACUP), el 3 de febrer, amb el que s’adhereixen a la moratòria aprovada
per l’assemblea de la CRUE (2 de febrer), de no iniciar tramitacions de propostes en aplicació
del Reial Decret 43/2015 fins al setembre de 2016.
Els rectors de les universitats espanyoles van demanar la finalització de les mesures excepcionals que afecten els estudis, l’activitat docent i la recerca (30/04/2015).
El 13 d’octubre, l’ACUP emetia un comunicat “Les universitats catalanes, amb els refugiats”
en què s’expressava el compromís de treballar conjuntament a favor del suport a les persones
refugiades i a promoure i facilitar la implicació activa de les seves comunitats.
Finalment, el 13 novembre, l’ACUP va emetre un comunicat sobre els atemptats terroristes
de París, en què expressava el seu rebuig més enèrgic davant d’aquesta i qualsevol altra acció
terrorista.

1.2 Impulsar les accions de difusió i promoció de la UdG en els àmbits nacional i
internacional
Al llarg d’aquest darrer curs des del rectorat hem continuant treballant per difondre tant al
nostre entorn més proper, com més enllà de les nostres fronteres, tot el que la UdG té per
oferir: qualitat de la docència, la recerca i la transferència, bons serveis i una manera de viure
i de fer, que és la nostra marca.
Amb aquest objectiu de projecció i posicionament s’ha treballat transversalment des de diferents àmbits.
El vicerector de Política Internacional treballa el posicionament de la UdG a través de la creació d’aliances i de la participació en xarxes.
Des d’aquest vicerectorat s’està treballant per a la creació d’una xarxa de contactes en el marc
del Cercle Mediterrani, d’acord amb un dels eixos del programa electoral (Internacionalització
pàg. 8) “s’aposta per l’expansió als països de l’arc mediterrani, inclòs el nord d’Àfrica”.
En aquest sentit, s’ha concretat una sèrie de mesures, com ara:
-

Creació de l’Agrupació d’Universitats del Mediterrani Occidental. Conveni entre la Universitat Euro-mediterrània de Fes, la Universitat de Gènova, la Universitat de les Illes Balears
i la Universitat de Girona.

-

S’han iniciat les relacions amb la Universitat Euro-mediterrània de Fes, -reunions al Marroc
el 4/6/15; visita del rector i secretari general a la Universitat de Gènova 14/5/15; visita a la
Universitat de les Illes Balears-, amb l’objectiu d’endegar la negociació per a la cooperació
en els àmbits de l’aigua, el turisme, el patrimoni i la immigració, entre la UdG i aquestes
altres universitats.
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-

Enguany ens hem associat a la xarxa UNIMED i hem acordat la coordinació científica de
dos subxarxes relacionades amb l’aigua i turisme. S’ha assistit a les jornades d’UNIMED
celebrades a Roma els dies 21-22 d’octubre en què es va presentar el Campus d’Excel·lència
Internacional de Turisme i Aigua de la Universitat de Girona.

-

Preparació de màsters interuniversitaris i internacionals: elaboració de la memòria del
Màster en Patrimoni. La memòria del màster està actualment en procés de verificació.

-

Prospecció de cooperació de recerca i docència en l’àmbit de la migració. Visita al Institut
für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (Institut de Migració de la Universitat
d’Osnabrück), Alemanya els dies 19 i 20 de novembre.

Participació en fires i viatges institucionals:
APAIE (Asia-Pacific Association for International Education). El sistema universitari català
ha estat present per tercera vegada consecutiva en el congrés i fira anual de l’Asia-Pacific
Association for International Education que ha celebrat la seva desena edició a Beijing, del
23 al 26 de març. En l’edició d’enguany hi han participat uns 1.400 delegats i hi han estat
presents 52 països.
NAFSA (Association of International Educators), celebrada a Boston del 24-29 de maig i on
també hi va estar present el sistema universitari català.
EAIE (European Association for International Education), celebrada a Glasgow del 15 al 18
de setembre. La UdG hi va participar, juntament amb el sistema universitari català.
Participació en el viatge institucional SUR-ACUP a Boston i Washington. Es va visitar el
Massachusetts Life Sciences Centre, la universitat de Harvard, el Seaport World Trade
Center, la fira NAFSA, la universitat de Tufts, el SUNY, el Massachusetts Institute of
Technology i el National Science Foundation de Washington.
-

Viatge de prospecció a S. Petersburg. Es van visitar la Universitat Estatal de Saint Petersburg, la Universitat Politècnica de Saint-Petersburg i la Universitat Estatal d’Economia
Saint-Petersburg.

Altres:
-

Preparació d’un curs d’estiu de llengua i cultura espanyoles per a estudiants xinesos procedents del Chengdu Institute Sichuan International Studies University.

-

Negociació pel establiment de l’Institut Confuci a la UdG
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1.3 Impulsar la política d’internacionalització iberoamericana

Pel que fa a la política d’internacionalització iberoamericana, continuem el treball iniciat el curs
anterior, fidels als eixos del programa de govern
(Internacionalització pàg. 8) que inclouen de
cercar noves estratègies per expandir-se en altres
països aprofitant les experteses multidisciplinàries de que disposem i les necessitats específiques
de R+D+I de nous jaciments de finançament.

El passat 26 de març es va informar el Consell de Govern (sessió núm. 2/15) sobre la política
d’internacionalització en les relacions iberoamericanes que cerca l’assoliment dels objectius
següents:
1. Consolidar internacionalment la UdG com una universitat de graus i màsters.
2. Captació d’estudiants internacionals de talent.
S’han endegat una sèrie de accions:
La primera fase de la política de relacions iberoamericanes va consistir en la identificació de 7
països llatinoamericans prioritaris, per les seves característiques socioeconòmiques, la grandària, l’aposta educativa i les relacions prèvies existents amb centres o grups de recerca de la
UdG.
Aquests països són: Colòmbia, Equador, Mèxic, el Perú, Xile, Brasil i l’Argentina.
En segon lloc, s’ha fet una anàlisi de les universitats d’aquests països, basada en la qualitat
docent i de recerca, la grandària, la seva internacionalització i les relacions prèvies existents
amb centres o grups de recerca de la UdG, per tal de determinar quines podien ser objecte
d’atenció prioritària i en quins àmbits en cada cas.
D’aquí n’ha resultat fins ara una xarxa de relacions amb 37 universitats llatinoamericanes.
La tercera fase de treball ha estat la realització de viatges institucionals als països identificats
més amunt, en els que han participat, segons els casos, el rector, el vicerector de Relacions Iberoamericanes i el director de la política de màsters. Fins ara s’han visitat Mèxic i Xile (el 2014)
i Colòmbia, el Perú, Equador i l’Argentina (al 2015). Cada un d’aquests viatges ha estat precedit d’un bon nombre de reunions preparatòries, normalment a través de videoconferència,
en la que s’han plantejat escenaris de possible col·laboració entre les universitats, de manera
que les visites institucionals realitzades durant els viatges fossin molt operatives i no només
protocol·làries. Dos dels objectius fonamentals han estat la formalització de convenis de doble
titulació internacional que reforcin els nostres estudis de postgrau (especialment els màsters) i
identificar institucions disposades a cofinançar ajuts per realitzar màsters i doctorats a la UdG,
de manera que es promogui l’accés als nostres postgraus,i alhora s’ incrementin els nostres
recursos.
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- Acords de doble titulació: Pel què fa a les dobles titulacions, n’han resultat 3 acords de doble
titulació signats:
Master in Advanced Catalysis and Molecular Modelling amb la Universitat de Guanajuato
(Mèxic)
Màster en Turisme Cultural amb la Universitat de San Martín de Porres (Perú)
Màster en Mechanics of Materials and Structures amb la Universitat Pontificia Bolivariana
(Colòmbia)
També hi ha sis acords avançats en fase de revisió de conveni:
Master in Advanced Catalysis and Molecular Modelling amb la Universitat Pontifícia
Católica del Perú
Master in Advanced Catalysis and Molecular Modelling amb la Universitat Particular Tècnica de Loja (Equador)
Master in Business Innovation and Technology Management (BITM) amb el Tecnològic de
Monterrey (Mèxic)
Màster en Dret de Danys amb la Universitat Pontifícia Católica del Perú
Màster en Enginyeria Informàtica amb Universitat del Nord (Colòmbia)
Grau d’Infermeria amb la Universitat Andrés Bello (Xile)
S’han tancat set acords avançats en fase de revisió de graelles de correspondències curriculars:
Màster in Business Innovation and Technology Management (BITM) amb Universitat Tecnològica de Bolívar (Colòmbia)
Màster en Comunicació i estudis culturals amb Universitat del Nord (Colòmbia)
Màster en Direcció i Planificació del Turisme ambUniversitat Tecnològica de Bolívar
(Colòmbia)
Màster en Enginyeria informàtica amb la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (Mèxic)
Màster en Turisme Cultural amb Universitat Tecnològica de Bolívar (Colòmbia)
Grau d’Arquitectura Tècnica amb la Universitat de Monterrey (Mèxic)
Grau d’Arquitectura Tècnica amb la Universitat de Talca (Xile)

- Captació de recursos i convocatòries d’ajuts per a màsters i doctorats
S’ha de destacar pel que fa la captació de recursos per incrementar els ajuts per a màster i
doctorat, que s’han posat en marxa les convocatòries següents, producte de convenis signats
durant 2014 i 2015 que ja són operatius per al curs 2015-2016:
•

Convocatòria conjunta de dues beques anuals de doctorat amb la Universitat Externado
(Colòmbia) per fer el doctorat a la UdG.
Captació de recursos externs: 53.770 euros per convocatòria.
Inversió per part de la UdG en aquesta acció: 53.770 euros per convocatòria.
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•

Convocatòria conjunta de 15 beques de màster (inclosos la matrícula, el viatge, estança i la
manutenció) amb la Secretaria Nacional d’Educació Superior, Ciència, Tecnologia i Innovació – SENESCYT (Equador). Aquesta convocatòria ha tingut un impacte de més de 70
estudiants equatorians preinscrits als màsters de la UdG per al curs 2015-2016.
Captació de recursos externs: 198.000 euros per convocatòria.
Inversió aproximada per part de la UdG en aquesta acció: 67.500 euros per convocatòria.

•

Convocatòria conjunta de 5 beques de doctorat amb Secretaria Nacional d’Educació Superior, Ciència, Tecnologia i Innovació – SENESCYT (Equador) per a fer el doctorat a la UdG.
Captació de recursos externs: 293.000 euros per convocatòria.
Inversió aproximada per part de la UdG en aquesta acció: 11.800 euros per convocatòria.

- Adjudicació a la UdG de 350 places del Màster Universitario para la Formación de Professorado, a impartir a l’Equador. (“Aprovació, si escau, de la memòria del nou estudi de Màster
Universitario en Formación del Profesorado por la Universitat de Girona (Equador) per al curs
2015-16. " CdG 5/15 de 25.06.15). Aquesta acció, coordinada entre el deganat i el professorat
de la Facultat d’Educació i Psicologia, el Vicerectorat de Relacions Iberoamericanes i la direcció de la política de màsters, ha permès obtenir en convocatòria competitiva entre universitats
espanyoles l’adjudicació de deu grups de 35 estudiants cadascun del màster esmentat, que
s’impartirà aquest curs i el proper. Els ingressos previstos per aquesta acció són de 2.100.000
euros aproximadament.

- Acords amb agències d’educació superior internacionals:
•

Signatura d’un conveni amb Sapiencia (agència de suport a l’educació superior i la recerca
de Medellín). S’hi recullen aquestes accions principals: suport en el disseny de dobles titulacions amb universitats de Medellín, mobilitat d’investigadors, participació de la UdG en
el futur Observatori Iberoamericà d’Educació Superior com a universitat espanyola de referència, impartir 2 màsters de la UdG a Medellín (30 estudiants per màster). Actualment
s’està en fase de posada en pràctica del conveni.

•

Signatura d’un conveni amb Senescyt (agència equatoriana de promoció de l’educació superior, la ciència i la tècnica). S’hi recull la col·laboració en la promoció dels màsters oficials
de la UdG i els doctorats a totes les universitats equatorianes i la convocatòria conjunta
anual de 20 beques de postgrau.

1.4 Incentivar i promoure les relacions transfrontereres
- Impuls per a la creació de d’una Agrupació Europea de Cooperació Territorial” (AECT)
L'AECT amb les universitats de Perpinyà, París VI i de es Illes Balears ha estat aturada des
de 2013 per la part francesa. A començaments d’aquest any les universitats del LlenguadocRosselló han avançat i sembla que reprenen el camí. Estem pendents d'una convocatòria francesa per poder constituir-la, amb seu a Girona. Aquesta figura jurídica de naturalesa europea
permetrà a la UdG participar en diferents programes europeus en condicions prioritàries.
-Incorporació de la UdG a la xarxa TEIN (Transfrontier Euro-Institut Network) per fomentar
la cooperació transfronterera.
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Recentment s’ha signat l'acord per a ser membres de ple dret de la xarxa TEIN, amb 13 institucions més de 7 altres països de la UE, el que permetrà i facilitarà la col·laboració transfronterera de recerca.
-Participació en els projectes POCTEFA 2014-2020
A la primera convocatòria la UdG hi presentarà 5 projectes (sociosanitari, promoció empresarial, turisme accessible, turisme cultural i sòl i vinya). També s'han presentat 2 projectes a
l'Euroregió Pirineus Mediterrani (eficiència energètica en el turisme i alt rendiment esportiu).

1.5 Impulsar la cultura de la solidaritat, el voluntariat i l’educació per al
desenvolupament
- En el programa de govern quan parlava de política de cooperació i desenvolupament, es
proposaven actuacions per a “la potenciació del voluntariat” (pàg.49). Aquest curs la Universitat de Girona s’ha consolidat com una universitat socialment responsable i solidària que
assumeixi un paper molt actiu en matèria d’acció social i de cooperació per al desenvolupament, focalitzant la cooperació internacional en la línia general de la política d’internacionalització de la UdG.
En aquest sentit, des de l’inici del projecte de voluntariat s’han signat 98 convenis de col·
laboració en l’àmbit del voluntariat.
El nostre programa parlava de cooperació de proximitat (pàg. 49). El voluntariat es realitza
majoritàriament a les comarques gironines. Es classifica en set temàtiques que agrupen diferents tipus d’activitats: comunicació, cultural, discapacitat, educació, salut, social i sostenibilitat. Els col·lectius destinataris són, entre altres, els que estan en risc d’exclusió social i els més
desfavorits del nostre entorn.
En aquest darrer any, han estat en total 1365 estudiants de la UdG que han participat en alguna
de les 205 activitats solidàries o en algun dels 12 cursos que s’han ofert des de l'Oficina de Cooperació per al Desenvolupament.
Durant el curs 2014-2015, amb l'objectiu d'arribar a un major nombre d'estudiants, s’han
ampliat les propostes d'activitats solidàries vinculades a l'oferta de formació, de forma que els
estudiants poguessin complementar els seus estudis de grau amb continguts de l'àmbit de la
solidaritat, la cooperació i els drets humans.
Als estudiants esmentats cal sumar-hi els 30 que van participar en projectes de cooperació
internacional i els 362 que van participar en crèdits d'acolliment.
Cal destacar que en el marc de la reorientació de la cooperació internacional amb els objectius
estratègics de la política internacional de la UdG:
-

En la sessió de Consell de Govern 3/15 de 23.04.15 es va informar sobre la XIII convocatòria d’ajuts a projectes de cooperació internacional per a desenvolupament. Es van presentar 12 projectes i se’n van aprova 9. L’import d’aquesta darrera convocatòria ha estat de
60.000 €. El beneficiaris han estat 13 estudiants i 6 membres del PDI.
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-

L’OCUD-CRUE presenta la Guia de bones pràctiques en cooperació universitària per al
desenvolupament en què es recullen dues iniciatives de la UdG. La Universitat de Girona hi
és present per mitjà de l'Oficina de Cooperació per al Desenvolupament que hi ha aportat
les dues iniciatives esmentades. Una emmarcada en l'àmbit de polítiques i plans estratègics
i l’altra en l'àmbit de l'educació per al desenvolupament, amb el projecte "Jornades Visions
d'Amèrica Llatina i les Jornades Visions del Món Africà”.
Al mateix temps, la responsable de l’Oficina de Cooperació per al Desenvolupament ha
estat escollida nou membre de Consell Assessor de l’Observatori de la Cooperació Universitària al Desenvolupament (OCUD-CRUE).

-

Curs en línia sobre els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (2 semestres).

-

220 estudiants han participat en els cursos de formació relacionats amb activitats solidàries: globalització, societat del risc i intervenció, curs de cooperació per al desenvolupament,
Jornades “Visions d’Amèrica Llatina” i Jornades “Visions del Món Africà”.

-

El bon funcionament de la cooperació a la nostra universitat queda reflectit en l’informe
publicat per Mútua Madrilenya, basat en dades de 2014, en què la UdG torna a ser la universitat de l'Estat amb més projectes de voluntariat, més de dos-cents, i la quarta en nombre
de voluntaris, 1.345, el 10% del total d'estudiants.
http://www.udg.edu/cooperacio/Inici/Reculldenot%C3%ADcies/tabid/6431/p/46890/
language/ca-ES/Default.aspx
La UdG és segona quant a aportació a l’ajuda oficial al desenvolupament entre les universitats espanyoles que reporten informació al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació:
http://ocud.es/es/node/2130. Així es desprèn dels resultats de l'enquesta d'AOD de l'any
2014 promoguda per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament. El 2014, la UdG va aportar un total de 971.748 €.

1.6 Internacionalització del català i política lingüística internacional
- “La internacionalització de la UdG ha de servir, també per projectar la llengua i la cultura
catalanes arreu del món”, així figura en el programa de govern (pàg. 8). En aquest sentit, les
accions dutes a terme durant aquest any per la internacionalització de la llengua catalana són
les següents:
a). Cooperació amb l’Institut Ramon Llull,
b). Contactes amb els lectors de català a l’estranger,
c). XIV Campus Universitari de la Llengua Catalana. Es va celebrar del 19 de juliol al 2 d’agost.
Del 26 de juliol al 2 d’agost el curs va tenir lloc a la nostra universitat.
- Millora de la competència en anglès:
El programa de govern assenyala la internacionalització com un eixos principals de la política
de l’actual equip de direcció (pàg. 8). Entre els factors més importants per millorar la projecció
internacional de la UdG hi ha impulsar l’anglès com a llengua de treball dins de la universitat
i afavorir el domini d’una tercera llengua per part de tota la comunitat universitària (pàg. 34).
D’acord amb això, és voluntat de l’equip de direcció de la Universitat de Girona fomentar l’ús
de la tercera llengua, preferentment anglès, en els diversos col·lectius que integren la universitat. Aquesta intenció s’ha dut a terme d’acord amb els objectius generals de la política de la
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Generalitat de Catalunya i es concretarà en les accions que es detallen a continuació:
•

Adhesió al programa PARLA3 de la Generalitat de Catalunya (SUR)

•

Incentivació de la programació d’assignatures en anglès

•

Modificació de les memòries de grau per introduir el requisit de B2 en L3

•

Pla integral per a la millora del coneixement de la L3

•

Mobilitat d’estudiants

Avançar en els termes que es proposen, i que es detallen a continuació, permetrà, per una
banda, que en un futur proper (4 o 5 anys) tots els graduats de la Universitat de Girona assoleixin un nivell alt de coneixement d’una tercera llengua (mínim el nivell B2) que els situarà en
les millors condicions per incorporar-se al món professional i, per altra banda, que ho puguin
fer sense cap increment en el cost dels seus estudis.
Millora de la competència de l’anglès en els estudiants. Programa d’ anglès a la docència dels
graus.
En el programa de govern (pàg. 8) s’afirmala rellevància de l’anglès i la importància de millorar
la competència en anglès dels estudiants per tal d’incrementar la seva capacitació i la capacitat d’integració en el mercat internacional de treball. Així en consonància amb la política
lingüística i d’ internacionalització s’ha aprovat el programa d’anglès a la docència dels graus
a la Comissió Delegada de Docència i Estudiants, en la sessió 4/2015, de 16 de juny i posteriorment se’n va informar en la sessió de Consell de Govern 5/2015 de 25 de juny. Pel que fa
als estudiants, la Universitat de Girona s’ha adherit al programa PARLA3 de la Generalitat de
Catalunya, Secretaria d’Universitats i Recerca, que s’ha posat en funcionament el curs 201415. La Universitat de Girona participa activament en el desenvolupament de les diverses fases
i dels mecanismes previstos en el programa i contribueix a difondre’l entre els seus estudiants
de nou accés.
El programa consta de tres fases successives:
1) Avalua’t. Informa l’estudiant de quin és el seu nivell aproximat de coneixement de la tercera llengua en el moment d’accedir als estudis universitaris. El curs 2014-15 ja s’ha ofert
als estudiants de nou accés la realització d’una prova gratuïta de nivell i, d’acord amb el
resultat obtingut, se’ls ha fet les recomanacions pertinents (acreditar el nivell mitjançant
una prova CLUC, matricular-se en un curs, etc.).
2) Forma’t. Posa a l’abast dels estudiants els cursos de formació adequats al seu coneixement
de la tercera llengua (cursos per assolir els nivells B1 i B2). A través de l’AGAUR s’ofereixen
ajuts per a la superació del curs o cursos que s’hagin de fer.
3) Acredita’t. L’estudiant que té un coneixement equivalent a B2 o superior (resultats de les
proves de diagnosi, cursos sense acreditació que hagi fet, etc.) pot d’acreditar el nivell mitjançant la realització d’una prova CLUC d’acreditació de la llengua. El Servei de Llengües
Modernes de la UdG facilita la realització d’aquesta prova (convocatòria anual). També
s’ofereixen, a través de l’AGAUR, ajuts per a la superació de la prova CLUC de nivell B2.
També es feia palesa la necessitat de fomentar l’aprenentatge en llengües del PDI i del PAS de
la UdG.
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En relació amb la política de PDI i la tercera llengua, com ja s’ha exposat, es va aprovar el Pla
integral per a la millora del coneixement d’una tercera llengua. Presentat al Consell de Govern
5/2015, de 25 de juny.

1.7 Accions de difusió i promoció de la UdG
La política de comunicació s’entén com una peça estratègica en el context d’actuacions de
l’equip de direcció. Com a tal aquest any s’ha continuat la política marcada per la planificació
de comunicació realitzada des del Vicerectorat de Desenvolupament Normatiu, Governança
i Comunicació que parteix dels principis de contenció pressupostària, control i anàlisi de la
despesa i control del retorn de les accions realitzades. El pressupost per a comunicació durant
aquest any no s’ha incrementat proporcionalment respecte a l’any passat, inversament els
resultats que han millorat com exposarem a continuació. Això és deu al canvi en la estratègia
de comunicació, fent servir més els mitjans digitals, que són més rentables, tenen major projecció i ens situen en una posició més igualitària respecte a les universitats més grans.
L’objectiu és augmentar el posicionament de la UdG, augmentar-ne la notorietat i consolidar la
seva reputació. A continuació detallem les línies polítiques i les accions realitzades:
- La Universitat de Girona als mitjans de comunicació.
Incrementant la presència de la UdG als mitjans, produint notícies relacionades amb la universitat en els mitjans impresos i digitals, fent-los servir com a plataformes de difusió de la
nostra activitat, científica, acadèmica i cultural. A partir de la interlocució contínua amb els
mitjans, del contacte directe amb periodistes, de la producció de notes de premsa, de la difusió
de les notícies susceptibles de generar major interès a les xarxes i que serveixin per mostrar
les fortaleses de la UdG. En un món globalitzat i on s’ha produït una desintermediació de la
comunicació cal adaptar-s’hi sense perdre de vista l’arrelament al territori. (pàg. 49).
El balanç de la presència de la Universitat de Girona als mitjans de comunicació (1 de novembre de 2014 - 31 d’octubre de 2015) s’ha incrementat:

Notes Premsa,
convocatòries mitjans

Any 2014

Any 2015

Propostes informatives

118

130



1.700

1.900



Aparicions en premsa
Audiència acumulada (bruta)

200.000.000

250.000.000 

Valor Publicitari Equivalent (VPE)

9.000.000 €

9.500.000 € 

Pel que fa als mitjans en línia s’ha arribat a una audiència acumulada bruta de prop d’un milió
de lectors.
Pel que fa a la ràdio i la televisió, principalment d’àmbit local, però també d’abast nacional i
estatal, s’ha fet ressò d’aquestes informacions i la realitat de la UdG ha obert setmana rere setmana molts informatius en aquests mitjans.
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En relació amb l’estratègia digital s’ha seguit treballant intensament per augmentar la presència de la UdG a la xarxa. Web i xarxes socials tenen un valor preeminent dins de la nostra
estratègia de comunicació, ja que segons revelen les enquestes realitzades als estudiants, són
les vies principals i preferides de comunicació, i els canals pels quals ens donem a conèixer
més. En relació a la xarxa de microblog, Twitter, s’ha augmentat en 5.111 seguidors, i s’arriba
a un total de 22.316. Les etiquetes que s’han fomentat per crear comunitat a la xarxa han estat
les següents: #udgent #udginaugura #tempsudg #màstersudg #udgglobalizació #jpoudg. Al
facebook també s’ha tingut un increment,aquest any: de 1.693 seguidors més i un total de
11.916. Pel que fa al youtube, cal destacar l’augment de les visualitzacions (49,76%) i destacar
una procedència geogràfica notòria de l’àmbit llatinoamericà.

Finalment, cal esmentar que a Linkedin, Flickr i Instagram es va consolidant el perfil institucional de la Universitat de Girona. Es va realitzar un concurs entre la comunitat universitària
#instantsudg, que va aplegar amb 278 a Instagram entre desembre de 2014 i febrer de 2015.
Quant a la Guia d’experts, endegada el juliol de 2014, amb l’objectiu d’apropar el coneixement
i l’expertesa de la UdG a la societat a través dels professionals dels mitjans de comunicació,
té més de 340 investigadors registrats. Amb més de 4.000 visites des de gener de 2015, ha
esdevingut una eina especialment útil en casos en què la immediatesa s’imposa en el context
informatiu i, també, en treballs periodístics de profunditat.
- Cohesionar la imatge de la nostra Universitat. Execució del projecte de marca i evolució de
la imatge corporativa de la Universitat de Girona.
Els senyals d’identitat donen valor a la nostra universitat. En aquest sentit, s’està executant un
projecte de marca i s’ha fet evolucionar la imatge corporativa per tal de dotar-la de més cohesió
i inclusivitat.
El projecte de marca s’inscriu en la política de fer de la comunicació una peça estratègica per
potenciar la UdG. Ens trobem amb la necessitat d’oferir una imatge de la UdG coherent i diferenciada, amb més presència, i de més qualitat, que faciliti l’acostament a les persones i a les
empreses i que permeti millorar el posicionament competitiu de la UdG respecte de les altres
universitats. També hi és present el requisit d’adaptar-nos a la comunicació digital.
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Amb aquest convenciment, l’octubre de 2014 es va iniciar el treball de projecte de marca, i
durant aquest curs, seguint una evolució natural del projecte, s’ha presentat la proposta de
nova identitat visual. El 3 de febrer es va portar a la Comissió Assessora de Comunicació, en la
sessió núm. 1/2015 la nova proposta d’identitat visual, i el 29 d’abril es va presentar a la mateixa Comissió el punt “Valoració actual i desplegament de la nova imatge” .
En aquesta fotografia el taller (28.04.2014) que va tenir lloc amb els deganats, i la direcció
dels centres, es pot comprovar com són percebuts els punts forts i dèbils de la nostra Universitat. Destacava una demanda: la “necessitat d’una marca global”.

En la primera fase del projecte de marca, es van analitzar la cohesió i coherència en el missatge
comunicatiu de la UdG. Es va fer l’anàlisi i la diagnosi de la situació de la imatge de la nostra
universitat i es va arribar a una sèrie de conclusions que motivaven un canvi i una evolució:
a) Gran dispersió visual. L’expressió visual de la UdG havia de tenir criteris clars i buscar una
política d’economia d’escala en la comunicació.

b) Manca de criteris d’identificació, relació o diferenciació, excés de logotips. Des de les
Escoles d’adscrites, s’havien sol·licitat, criteris d’arquitectura de marca per a la aplicació
conjunta dels logotips. Aquest criteris es feien més necessaris per assegurar la presència
de la Universitat en la comunicació de les càtedres, per la seva important relació amb el
territori.
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c). Calia diferenciar entre comunicació i identificació. Buscar sinèrgies d’economia d’escala
en la comunicació que reduïssin els costos.
d). L’expressió visual s’havia d’adaptar als nous canals comunicatius digitals i tenir
reductibilitat.
e). Cercar una imatge de marca en la qual la Universitat de Girona esdevingui un eix central
en el marc d’una ciutat universitària.
f). Calia formular una imatge de marca que contingués l’essència dels orígens i el temps
futur amb una aparença clàssica i moderna a la vegada, que organitzés l’arquitectura de
marca (105 logotips, problemàtica de les càtedres i dels centres adscrits).
La nova imatge va ser presentada a l’ amb motiu del Saló de l’Ensenyament 2015, (març) i ja
va ser aplicada a l’estand.
Per facilitar-ne la seva correcta aplicació, es va elaborar i publicar al web un manual d’identitat
corporativa, en què se’n descriuen l’ús correcte i les diferents aplicacions.
L’aplicació de la nova imatge als materials de la UdG segueix una implantació progressiva.
- Política de promoció de la Universitat i dels seus estudis.
En el si de la planificació general la promoció s’ha basat en diferents activitats de difusió per
enfortir la imatge de la UdG com a universitat de referència del seu entorn, en accions que
ajudin a millorar-ne la percepció externa i a atreure estudiants. S’han fet campanyes digitals
a Google Adwords, Facebook i a Youtube i s’ha procurat tenir presència en portals digitals
especialitzats, com ara, unportal.net.
En relació amb la promoció a secundària s’han dut a terme una sèrie d’accions per a potenciar
la notorietat de la UdG i per atreure l’atenció de l’entorn, més proper: potencials estudiants, i
pares, professors i, en definitiva, prescriptors.
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Presència en fires i salons. Assistència a 17 esdeveniments:
		

Girona: Fira de Presentació de Recursos Educatius, Fira de Mostres de Sant Narcís,
Expo Jove

		

Barcelona: Saló de l'Ensenyament, Futura - Saló de màsters, Jornada d’orientació
universitària dels Jesuïtes de Casp

		

Perpinyà: “Forum après Bac”

		

Palma de Mallorca: Unitour

		

Menorca: Fira d’Estudis Superiors

		

Valls: Espai de l'Estudiant

		

Ripoll: Fira de les 40 Hores, Jornada d’orientació universitària del Ripollès

		

Baix Empordà: Saló Formació, Ocupació i Empresa

		

JOU: Tàrrega, Cervera, Igualada, la Noguera (Balaguer)

Sessions informatives als Centres ( 65 en total)

Estudiants a la UdG:
•

Jornada de portes obertes per a estudiants. Per donar a conèixer la UdG als estudiants de
batxillerat.

		

53 centres participants

		

2.774 estudiants inscrits

•

Jornada de portes obertes per a famílies. Activitat per presentar els graus que s’imparteixen
visitar les instal·lacions, i serveis i copsar la vida associativa.

		

1.525 visitants

•

Programa STUDIA. Amb l’objectiu de facilitar un primer contacte amb els graus que interessen als futurs estudiants universitaris, ofereix als alumnes de 1r de batxillerat la possibilitat d’assistir com a oients a algunes classes representatives dels estudis que s’imparteixen
a la UdG.

•

Visites de Centres de Secundària a la UdG (9 en total).

S’ha treballat en la definició i aprovació de les bases del programa STUDIA d’acord amb els
Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Hi ha participat 224 alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau superior procedents de 16 centres de les comarques gironines i el Maresme.
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PARTICIPACIÓ D'ESTUDIANTS
PROGRAMA STUDIA
Fac. de Turisme
EPS
3%
3% 6%

Fac. Medicina

10%

14%

Fac.de Ciències
11%

Fac. Lletres
Fac. Inferm

8%
18%
19%

3% 5%

FEP
FEE
FD
EUSES
ERAM

•

Organització d’olimpíades temàtiques i organització d’activitats Tecnològiques amb el
principal objectiu de desvetllar vocacions per estudis científics, tecnològics, humanístics i
socials, i per establir ponts de comunicació amb el professorat de secundària de determinats àmbits del coneixement s’han organitzat:

		

Olimpíades temàtiques de: biologia, geografia, física, informàtica, geologia, química,
economia

		

Olimpíades d’activitats tecnològiques: First Lego League, GiRobòtica, Tecnorepte

•

Organització de campus per a estudiants de secundària amb la finalitat d’introduir-los en el
món de la recerca, de donar a conèixer els grups de recerca i els serveis de la UdG i establir
ponts de comunicació amb el professorat de secundària.

•

Campus Pre-Bat (25/6 al 2/7 del 2015): 113 sol·licituds rebudes, de 37 centres de secundària. 30 participants.

•

I Jove Campus de Recerca (6-17/7/2015): 65 sol·licituds rebudes, de 31 centres de secundària. 60 participants.

- Creació de l’Observatori d’Escacs i Educació (acord del Consell de Govern de la UdG de 25
de juny de 2015). Signatura del conveni entre la UdG, la UdL, el Departament d’Ensenyament,
la Federació Catalana d’Escacs i la Fundació Kasparov per a dur a terme activitats de recerca i
difusió dels escacs en entorns educatius (27 de juliol) amb l’objectiu de consolidar, dinamitzar
i aconseguir la projecció externa de l’experiència del Departament de Didàctiques Específiques
en l’ús dels escacs com a eina educativa a educació primària.
- Amb l’objectiu de difondre i divulgar la recerca que es fa a la UdG entre els nivells escolars preuniversitaris i dissenyar recursos didàctics s’han organitzat la “Fira de la Ciència”(849
alumnes, 35 grups-classe), “Petits Grans Científics”, la fira “Fem Ciència” (370 alumnes, 16
grups-classe) i s’ha participat a la fira “Ciència entre Tots”.
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- Per fomentar l’ús de la paraula, l’oratòria i l’argumentació en l’enfrontament dialèctic entre
els estudiants de Secundària, s’ha organitzat la fase local de la Lliga de Debat de Secundària
i Batxillerat en el marc de la competició de la Xarxa Vives de universitat. Celebració de la 1ra
edició de la lliga de Debat de Secundària i Batxillerat a la UdG. (27/2/2015) amb 5 equips participants. Gravació i edició d’un vídeo de la Lliga de Debat a la UdG.
- Amb l’objectiu de detectar l’impacte de les accions promocionals i dels factors determinants
en la tria de la UdG pels estudiants de primera matrícula. Disseny d’un qüestionari. Realització
de l’enquesta als estudiants de primer. Processament estadístic del resultats.
- Aprovació de les noves bases de la convocatòria de la Beca Josep Pallach. Signatura del conveni regulador entre la UdG i l’Ajuntament de Girona. Per impulsar la dimensió educadora a
la ciutat de Girona.
- S’han renovat els materials audiovisuals de suport a la promoció dels estudis de grau de la
UdG.
– Organització d’unes Jornades de Participació Educació-Ciutat. S’ha elaborat i distribuït un
qüestionari sobre participació als centres i entitats de Girona, en el marc de la participació
activa en el Consell Educatiu Municipal de Girona (CEM). S’ha participat a la Comissió d’Educació del CEM.
– Material promocional. Per promocionar la UdG s’ha produït un gran nombre de materials
(cartells, fullets, carpetes per a centres, targetes, desplegables i diplomes, calendaris de taula,
fulls volants, pantalles enrotllables, banderoles) que incorporen la nova imatge i difonen la
universitat cap a l’exterior. D’altra banda, s’ha iniciat la revisió i introducció de nous articles
del marxandatge de la UdG. S’han dissenyat unes tasses –que estaran a disposició de la comunitat a través dels centres de reprografia ubicats en els diferents campus–, pins, punts de llibre,
armilles...
– Comunitat universitària, participació i comunicació
Amb la voluntat de fer participar la comunitat universitària en la comunicació, al llarg del
darrer any s’han fet diferents accions relacionades amb aquest objectiu. Es va sol·licitar a la
Dra. Núria Puig, professora de creativitat del Grau en Publicitat i Relacions Públiques, que
elaborés un pla d’accions de comunicació per cercar aquesta connexió més gran entre la universitat i la comunitat. Es preveu que aquestes accions es desenvoluparan entre el febrer i el
juny de l’any que ve.
En el mateix sentit, es va organitzar el mes de maig un concurs de disseny de la carpeta de
l’estudiant de la Universitat de Girona entre els estudiants del Grau en Publicitat i Relacions
Públiques (UdG i centre adscrit ERAM). La Comissió Assessora de Comunicació (sessió 2/15,
de 29.04.2015) va seleccionar tres carpetes finalistes que, a través de la pàgina web, es van sotmetre a votació. El procés de selecció final va comptar amb una àmplia participació, de 2.887
membres de la comunitat universitària que van emetre el seu vot per alguna de les tres propostes. El disseny més votat és el que figura en la carpeta de l’estudiant d’aquest curs.
També els estudiants de 1r i 2n de Publicitat i Relacions Públiques, així com professorat de la
Facultat de Lletres, van participar com a actors voluntaris en el rodatge de l’espot de la Universitat de Girona que va ser presentat el 15 de juny i que va difondre’s per les xarxes socials,
Televisió de Catalunya, El Punt Avui TV, la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya i 8TV.
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Diferents estudiants han participat com a becaris a les accions de promoció de la Universitat:
Saló de l’Ensenyament, Fira de Girona, Jornada de Portes Obertes, Jove Campus de Recerca.
– Estudi intern sobre reforma de continguts, perfils i portals de la pàgina web de la Universitat de Girona.
Durant l’any s’ha adaptat la pàgina web a la nova imatge de la Universitat de Girona. No
obstant això, es va iniciar un treball intern d’estudi i proposta de definició d’una reforma
dels continguts, perfils i portals del lloc web. Aquest estudi s’ha dut terme a través de reunions
amb els serveis i les persones que mantenen relació amb el web, així com amb els diferents
col·lectius. El major nombre de reunions s’han dut a terme amb els serveis: Gestió Acadèmica,
Oficina de Relacions Exteriors, Àrea de Comunicació, OITT, CIAE.
També s’ha iniciat un procés de control i revisió dels permisos per editar el web de la Universitat de Girona, per tal que aquest treball de revisió tingui continuïtat. S’ha apostat per traslladar personal del Servei Informàtic de la universitat digital a l’Àrea de Comunicació, per tal
de coordinar i unificar els criteris d’arquitectura de continguts. En formen part els portals que
anomenem temàtics (Estudia, Viu, Coneix i Investiga) i els portals destinats a perfils: futurs
estudiants, estudiants, empreses, antics alumnes i mitjans. Paral·lelament, el Servei Informàtic ha començat a treballar en un nou disseny de web que segueixi els estàndards actuals
quant a codi emprat (html5, css3), que s’adapti a qualsevol dispositiu (disseny responsive) i
que segueixi el nou manual de marca. Una vegada dotats d’estructura els portals temàtics, es
va passar a adaptar-los al nou disseny.
L’any vinent s’endegarà un estudi extern que validi la reestructuració de continguts duta a
terme internament, ja sigui a través de Google Analytics, o de mapes de calor i traçabilitat.
La Universitat de Girona necessita dotar-se d’un lloc web que estigui adaptat als públics als
quals es dirigeix, que en faciliti la internacionalització i que sigui un instrument útil per a la
comunitat universitària. El treball realitzat al lloc web es va exposar a la Comissió Assessora
de Comunicació 1/05, de 3 de febrer, i a la Comissió Assessora de Política Internacional 2/15,
d’1 de juny.
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Marc 2. Programa de docència, aprenentatge i inserció laboral
Accions derivades dels objectius estratègics definits en el pla d’acció de govern en referència al
programa de docència, aprenentatge i inserció laboral.
2.1 Avaluar el model docent de la UdG i impulsar les accions de millora necessàries per disposar d’un model innovador i amb característiques diferenciadores
En el programa de govern s’exposava la necessitat de potenciar la singularitat de l’oferta educativa de la UdG mantenint la diversitat de titulacions de grau i millorant-ne la qualitat docent.
En aquesta línia, es proposaven una sèrie d’accions envers les quals s’ha estat treballant aquest
darrer curs.
– Atesa la necessitat de reconèixer explícitament la singularitat de cadascun dels diferents
centres docents, el Consell de Govern, en la sessió núm. 5/15,de 15 de juny,va aprovar la “Proposta d’accions singulars i d’incorporació de crèdits de pràcticum i d’assignatures de pla vell
als plans docents dels centres docents de la Universitat de Girona”. (Distribució equitativa dels
recursos humans i materials, pàg. 16).
– Millora de la qualitat de la docència i de les enquestes de docència. En el programa de govern
(pàg. 19) s’afirmava la necessitat de revisar el paper de les enquestes. Aquest curs s’ha iniciat
el treball de revisió. S’han format tres grups de treball, integrats per membres de la Comissió
de Qualitat més alguns experts convidats, que han anat realitzant les tasques encomanades.
Ja hi ha definida una nova enquesta, amb modificacions en la redacció de les preguntes i que
incorpora com a novetat la diferenciació d’un bloc de preguntes per professor i un bloc per
assignatura.
Al llarg de les properes setmanes s’espera tancar també els altres temes i poder disposar d’un
nou procediment per a l’administració de les enquestes de docència per a aquest primer semestre del curs 2015-2016 o, com a molt tard, per al segon semestre.
– Manual d’avaluació docent. Un cop rebut l’informe d’acreditació del Manual d’avaluació
docent l’any passat, s’ha treballat per adaptar-lo a les condicions i recomanacions establertes per AQU Catalunya. Els principals canvis demanats han estat la modificació de la càrrega
docent mínima necessària per poder-se presentar a l’avaluació i l’establiment de mesures que
permetin una major discriminació en els resultats de l’avaluació. També s’hi ha d’incloure la
necessitat d’afavorir la participació d’estudiants, aclarir els criteris d’avaluació, publicar els
expedients d’excel·lència, lliurar als responsables acadèmics informació més detallada dels
resultats i analitzar la informació dels professors en els seus autoinformes, per tal d’establir
propostes per a la millora de la titulació. En aquests moments s’està treballant en aquestes
propostes, per analitzar la manera de portar-les a terme.
– Sistema de Garantia Intern de la Qualitat (SGIQ)
La principal novetat de la Guia per a la certificació dels SGIQ de les universitats, publicada
per AQU Catalunya a l’abril, es troba en l’accent del responsable principal, que passa de la
universitat com a institució al centre docent. En consonància amb aquesta situació, el Consell
de Govern de la UdG va aprovar, el 28 de maig, el Reglament d’organització i funcionament
de l’estructura responsable del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat dels estudis de la
Universitat de Girona.
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El primer canvi establert en aquest Reglament i que ja s’està portant a terme, és la conversió
de les comissions de qualitat de les unitats estructurals (centres docents, instituts o departaments) en comissions de qualitat de centre, que seran les encarregades de vetllar per la
implantació del SGIQ als centres. La UdG continuarà treballant en aquesta línia per tal de
poder certificar el SGIQ dels centres a mitjà termini.
Aquestes comissions són també les encarregades de l’anàlisi de les titulacions per a l’elaboració
dels informes de seguiment. Aquest any, i tenint en compte els canvis que calia incorporar per
adaptar el seguiment als procediments d’acreditació, ja que a partir d’ara seguiment i acreditació seran dos processos molt similars, no s’ha demanat als centres que realitzessin aquesta
tasca de seguiment. Es reprendran properament, amb un nou format, per a l’anàlisi del curs
2014-2015.
– Altres accions citades en el programa de govern adreçades a la potenciació de la singularitat dels graus (pàg.17), a la voluntat de reconèixer les especificitats dels diferents centres
docents i la gestió de la diversitat per millorar la qualitat de la docència (pàg.13).
– Aprovació de la proposta de distribució de recursos docents per a l’organització dels
ensenyaments homologats de grau per al curs 2015-2016. Comissió Delegada de Docència i
Estudiants, sessió núm. 2/2015, de 17 de març, i Consell de Govern, sessió núm. 2/15, de 26
de març. Motivada per la necessitat de modular fluctuacions de crèdits assignats als centres
docents d’un curs acadèmic a l’altre.
– Aprovació pel Consell de Govern (sessió núm. 2/15, de 26 de març) del Programa de reconeixement, mitjançant ajuts, de la docència en treballs finals de grau, treballs finals de màster
i pràctiques en empreses i institucions. Fruit de la necessitat d’adaptar el sistema de reconeixement de la docència en treballs finals de màster i pràctiques en empreses i institucions a les
restriccions pressupostàries en el capítol 1.
– Aprovació de la proposta de modificació de distribució de recursos docents per a l’organització dels ensenyaments homologats i verificats de grau dels centres integrats per al curs
2015-2016 aprovat pel Consell de Govern en la sessió núm. 5/15, de 25 de juny.
– Aprovació de la proposta de modificació de distribució de recursos docents per a l’organització dels ensenyaments homologats i verificats de màster dels centres integrats per al curs
2015-2016, aprovat pel Consell de Govern en la sessió núm. 3/15, de 26 de març.
2.2 Anàlisi de la viabilitat d’oferir dobles titulacions amb caràcter internacional
– S’han endegat diferents accions per a la realització de dobles titulacions de màster (vegeu
pàg. 8 d’aquest informe). S’han avaluat les taules d’equivalències i s’han establert uns indicadors per avaluar l’impacte de les dobles titulacions en l’oferta de màsters de la Universitat de
Girona. Hi ha en vigència tres convenis de doble titulació.
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2.3 Facilitar l’ocupabilitat dels estudiants de la UdG mitjançant el desplegament
del programa curricular
– Participació en les Jornades Predoctorials. La UdG va participar a les Jornades Predoctorials,
organitzades de forma conjunta per les universitats del Llenguadoc i el Rosselló, la Universitat
de les Illes Balears i la Universitat de Girona (9-13 de novembre). La finalitat d’aquestes jornades és encoratjar els futurs doctors en la creació de noves empreses i en la transferència de
tecnologia, així com informar-los sobre les seves sortides professionals, tant en el sector públic
com en el privat. Enguany les jornades les va organitzar la Universitat de Perpinyà. LaUdG, a
través de l’Escola de Doctorat, ha atorgat 4 beques doctorials, destinades a cobrir les despeses
d’allotjament i desplaçament dels estudiants.
– Projecte UdGProfessional. La seva finalitat és oferir eines que ajudin els estudiants a accedir
a llocs de treball qualificats en destacades empreses de la Unió Europea. En el seu segon any de
funcionament s’han desenvolupat les accions següents:
•

Presentació a les facultats i escoles: S’ha presentat el projecte i se n’ha fet difusió entre els
directors/ores i degans/anes de les escoles i facultats. Igualment, s’ha fet difusió del projecte entre els estudiants (de penúltim curs) de tots els estudis de totes les facultats i escoles
de la UdG.

•

S’està preparant una nova tanda de presentacions als diferents estudis, per aquest curs
2015-2016.

•

Inscripció d’estudiants. S’han analitzat les sol·licituds presentades, s’han valorat les aptituds dels sol·licitants, s’ha fet una recollida de documentació i s’ha iniciat els estudiants en
el programa.

•

Empreses. S’ha efectuat un treball de prospecció i selecció d’empreses europees (angleses,
alemanyes i franceses), amb les quals contactar per presentar-los el projecte i establir-hi
col·laboració.

•

Documents. Elaboració dels acords UdGProfessional (incloses versions en anglès, alemany
i francès). Confecció de materials orientats als candidats i materials adreçats a les empreses. Elaboració del document de petició d’informe d’idoneïtat dels estudiants inscrits als
seus professors.

•

Millora de l’espai web: (http://udgprofessional.udg.edu/). Millora del web amb la incorporació de formularis d’inscripció (estudiants, empreses i tutors/ores). Traducció de la web a
l’anglès i a l’alemany. Propera traducció al francès. Preparació de la inserció dels formularis
en francès i de l’apartat de preguntes més freqüents en anglès, alemany i francès.

– Contacte amb els grups de recerca de la UdG amb l’objectiu de consensuar accions per promoure l’activitat i la cultura i tecnologia de la UdG.
– Elaboració de material de difusió: fulls volants, fullets i cartes de presentació per difondre el
projecte a empreses i institucions europees.
– Signatura d’un conveni amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), que implica l’aportació econòmica del SOC a la UdG d’un total de 88.752,26 euros destinats al foment de l’ocupabilitat dels estudiants.
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– Conveni de col·laboració entre el Departament d’Economia i Coneixement i les universitats catalanes per a l’impuls a la inserció i la millora de l’ocupabilitat dels joves estudiants i
graduats universitaris.
– Convocatòria del Programa de Beques Santander CRUE CEPYME per a pràctiques en
empreses.
– 50 beques de pràctiques en empreses per a estudiants de grau i de postgrau de les universitats
espanyoles amb la finalitat de facilitar la seva inserció laboral, finançades pel Banc Santander.
2.4 Adaptar de forma dinàmica i permanent l’oferta formativa de la UdG als
requisits i demandes socials actuals i futures
La UdG pretén oferir uns graus que es distingeixin de graus similars oferts per altres universitats, ja sigui perquè són singulars o perquè els plans d’estudi, el seu desplegament i/o les perspectives d’inserció laboral els fan molt més atractius per als estudiants (pàg. 15). Així mateix,
la UdG ha de ser prou àgil per desplegar dobles titulacions entre estudis d’un mateix centre
i de centres diferents que responguin a les necessitats canviants del mercat laboral (pàg. 15).
- Programació de nous estudis
En el curs 2015-16 s’han implantat dos nous estudis de grau (‘Disseny i desenvolupament de
videojocs’ i ‘Fisioteràpia’) i una doble titulació nova (‘Economia i Filosofia’).
•

Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs
La proposta d’aquest nou grau prové de l’Escola Politècnica Superior (EPS), que és el centre
responsable de la seva programació. Els motius que justifiquen la idoneïtat de programar
aquest grau a la Universitat de Girona són els següents:
-

respon a una demanda social prou contrastada;

-

és el primer estudi de grau en aquest àmbit que s’ofereix a preu públic a Catalunya i, per
tant, és l’únic grau d’aquest tipus de les universitats públiques catalanes que es programa
en un centre integrat (altres estudis semblants de les universitats públiques catalanes
són impartits per centres adscrits);

-

té un component molt alt d’internacionalització (es preveu que entre un 25% i un 33%
de la docència sigui impartida en anglès);

-

la UdG disposa dels recursos necessaris per programar-lo, tant pel que fa a professorat
com a l’expertesa dels grups de recerca;

-

la proposta satisfà adequadament els requisits acadèmics i econòmics.

Aquesta novetat en la programació no ha comportat un augment global de places en l’oferta
d’estudis de la UdG: el nou grau ofereix 40 places, que corresponen a la reducció de l’oferta
de 140 places a 100 en el grau en Enginyeria Informàtica. Cal destacar també que hi ha un
tronc comú de 93 crèdits entre el nou grau i el grau en Enginyeria Informàtica, i que es
preveu assignar la docència específica del nou grau a professorat d’àrees i de departaments
excedentaris.
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El curs 2015-16 la implantació de l’estudi ha estat un èxit, ja que la demanda de places ha
superat clarament l’oferta (48 matriculats) i no ha perjudicat la matriculació en estudis
afins com ara Enginyeria Informàtica (105 matriculats de nou accés).
La proposta d’aquest nou estudi va ser aprovada, després de l’acord de la Comissió de Programació d’Estudis i de l’informe favorable del Ple del Consell Social, en la reunió de 27 de
novembre de 2014 del Consell de Govern de la UdG (sessió 8/14).
•

Grau internacional en Fisioteràpia
Aquest nou grau és una titulació interuniversitària entre la Universitat de Barcelona i la
Universitat de Girona (coordinadora) que es programa a través de dos centres adscrits:
EMTI (centre adscrit a la UB) i EUSES (centre adscrit a la UdG). Els motius que han justificat la implantació d’aquest nou estudi són:
-

l’èxit i el prestigi dels actuals estudis de Fisioteràpia impartits a EUSES-UdG;

-

satisfer la demanda actual existent en aquests estudis;

-

poder atraure estudiants d’arreu del món al sistema universitari català;

-

la clara vocació internacionalitzadora del grau (la docència s’impartirà íntegrament en
anglès i francès).

Aquest curs 2015-16 s’hi han matriculat 52 estudiants (sobre una oferta de 60 places).
Aquest nou estudi va ser aprovat pel Consell de Govern de la UdG en la reunió de 27 de
novembre de 2014 (sessió 8/14), després dels acords preceptius en la Comissió de Programació d’Estudis i de l’informe favorable del Ple del Consell Social.
•

Doble titulació ‘Economia – Filosofia’
El curs 2015-16 també s’ha programat la doble titulació ‘Economia – Filosofia’, que ofereix
als estudiants del grau en Economia i del grau en Filosofia la possibilitat de cursar un itinerari que els permet obtenir les dues titulacions en un total de cinc anys d’estudi. La proposta de la doble titulació ha estat una iniciativa conjunta dels departaments d’Economia
i de Filosofia de la UdG i dels centres docents que programen els graus d’Economia i de
Filosofia: Facultat de Lletres i Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Els motius
que han portat a plantejar aquesta doble titulació són:
-

oferir una formació amb millors perspectives laborals per als titulats en qualsevol dels
dos graus;

-

incorporar a l’oferta de la UdG un perfil formatiu de gran èxit (en el món acadèmic
anglosaxó s’ofereixen graus específics amb aquest contingut);

-

donar resposta a algunes demandes en aquest sentit expressades per instituts de
secundària i batxillerat.

Els dos centres docents s’han compromès explícitament a programar l’itinerari d’aquesta
doble titulació sense cap cost addicional. La demanda de places en el present curs 201516 ha superat l’oferta inicial específica per a la doble titulació (10 places) sense afectar la
matriculació en els estudis implicats (tots dos graus han augmentat els matriculats de nou
accés respecte al curs anterior).
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Aquesta doble titulació va ser presentada a la Comissió de Programació d’Estudis de la
Universitat de Girona de 3 de març de 2015 (sessió 01/15) i es va aprovar el 15 de setembre
de 2015 (sessió 03/15) .
- Programació d’estudis no oficials
La programació dels estudis oficials de grau i de màster de la Universitat de Girona es complementa amb la programació de cursos en col·laboració amb altres institucions. En aquestes accions també hi han intervingut puntualment el director de la política de màsters i el
vicerector de Personal Docent i Investigador. S’hi ha treballat en el marc de la Comissió de
Programació d’Estudis i de la Comissió delegada de Docència i Estudiants.
En col·laboració amb el director de la política de màsters s’està proposant un formulari i un
circuit de programació de nous estudis a la UdG (graus i màsters).
2.5 Incentivar la docència en llengua anglesa
L’objectiu final de la política de tercera llengua de la Universitat de Girona és potenciar el
domini d’una tercera llengua per part de la comunitat universitària i impulsar l’ús de l’anglès
com a llengua de treball dins de la universitat, dos aspectes fonamentals per millorar la projecció internacional de la UdG. Així, d’una banda s’ha promocionat, conjuntament amb la resta
d’universitats catalanes, el programa PARLA 3, que té com a objectius fer una diagnosi del
nivell de tercera llengua amb què els estudiants accedeixen a la universitat i facilitar la progressió en aquest coneixement fins a la finalització dels estudis. Per l’altra banda, s’ha incentivat la
docència en llengua anglesa en els graus per tal d'afavorir la mobilitat internacional i la inserció laboral dels estudiants millorant la seva competència en llengua anglesa (pàg. 8).
En el marc de la “Política de tercera llengua de la Universitat de Girona”, presentada al Consell
de Govern 5/2015, de 25 de juny, s’ha aprovat un programa d’incentivació de l’ús de la llengua
anglesa en la docència de grau que atorga punts bescanviables per ajuts econòmics a la recerca
i a la docència al professorat que imparteixi docència íntegrament en anglès en el curs 20152016 (l’assignació de punts segueix la proporció de 60 punts per cada 6 crèdits; el nombre
màxim de crèdits susceptibles de rebre l’ajut és 30 crèdits per grau). L’increment progressiu
de docència en anglès als estudis de grau ha de permetre, si així es considera convenient, programar en un quadrimestre un bloc d’assignatures (30 crèdits) impartides en anglès, fet que
afavoriria la mobilitat internacional d’estudiants. En aquest sentit, també s’està proposant una
modificació de la normativa de mobilitat que adequa els requisits de llengua a la llengua en què
s’imparteix la docència en la universitat de destí.
S’han impartit íntegrament en anglès diverses activitats formatives de doctorat (Scientific Communication, Foment de l’Emprenedoria. Business Model Generation, Writing and
publishing a paper in Science, How-to-write a paper in Technology, etc.)
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2.6 Fomentar la formació contínua com una aposta estratègica de futur de la UdG
i dotar-la de l’encaix adient en la programació d’estudis de postgrau
- Formació contínua a la Universitat de Girona:
En relació amb la formació contínua de la Universitat de Girona enguany s’han impartit 491
cursos d’especialització, 240 cursos de postgrau, 388 Diplomes de Postgrau, 375 Màsters i 143
cursos d’especialització.
S’han mantingut les dues convocatòries (febrer i juny) per proposar estudis de màster propis,
cursos de postgrau i diplomes d’especialització que organitza la Fundació Universitat de
Girona: Innovació i Formació.
Després de la valoració per part del Vicerectorat de Política Acadèmica i Docència, les propostes de cursos van seguir el procediment previst; exposició pública, i aprovació per la Comissió
delegada de Docència i Estudiants, de la Comissió de Programació d’Estudis, del Consell Social
i del Consell de Govern.
Durant el curs acadèmic 2014-2015 l’activitat principal de la Fundació ha estat la de gestionar
l’oferta de formació continuada de la Universitat de Girona.
Els serveis oferts donaven resposta a les demandes de qualsevol empresa, entitat o persona
interessada a obtenir una prestació vinculada a la Universitat de Girona. Aquests serveis són
diversos i diferenciats (assessorament i consulta, intervenció en projectes dirigits a empreses
individuals i també a institucions i administracions públiques), i es desenvolupen tant amb la
col·laboració dels diferents departaments de la Universitat de Girona com d’experts de l’àmbit
professional i privat.
La Fundació ha funcionat com un agent actiu i generador de noves propostes a partir de la
detecció de mancances, de noves professions i de camps emergents.

FORMACIÓ CONTINUADA MATRÍCULES
Curs
2009-10

Curs
2010-11

Curs
2011-12

Curs
2012-13

Curs
2013-14

Curs
2014-15

2.516

2.326

2.287

2.815

2.855

2.865

FORMACIÓ CONTINUADA OFERTA
Màsters propis
Diplomes de postgrau
Cursos de postgrau
Diplomes d'especialització
Cursos d'especialització
Cursos de formació
Cursos d'estiu
Congressos, jornades i Seminaris
Cursos “In company
Altres

Realitzats
32
23
13
12
64
21
22
9
8
-

Matrícules
434
388
240
143
491
134
404
557
74
-
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Els màsters, postgraus i diplomes d’especialització programats en el curs 2014-2015 es van
aprovar en les sessions de Consell de Govern 03/14 de 01 d’abril de 2014 i sessió 06/14 de 10
de juliol de 2014.
(Fundació www.fundacioudg.org)

Percentatge de matrícules per edats

% per edats
60 o més
1%
50 a 59 anys
8%
40 a 49 anys
22%

22 o menys
4%
23 a 29 anys
29%

30 a 39 anys
36%

Percentatge de matrícules per gènere

% per gènere
Dones
62%

Homes
38%

En compliment a la proposta del nostre programa de govern d’oferir complements formatius
en l’àmbit de l’Expressió Oral i Escrita, i de la Comunicació Cultural per a tots els estudiants
de grau de la UdG (pàg.21). Aquest any, en el marc del conveni entre la Universitat i l’Ajuntament de Girona, ha continuat la col·laboració en la programació de l’Aula d’escriptura
(Escola Municipal d’Humanitats). La Universitat de Girona se centra en la participa en el
disseny dels cursos i en la cessió, dins de les condicions estipulades en el conveni, de part del
professorat que duu a terme els cursos. Aquest professorat prové essencialment del Departament de Filologia i Comunicació. Els estudiants de la Universitat de Girona obtenen crèdits
de reconeixement acadèmic per cada mòdul formatiu sempre que la facultat corresponent
així ho autoritzi.
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2.7 Replantejar la programació de màsters i doctorats i potenciar l’alt nivell
acadèmic i de qualitat
– Avaluació de l’oferta de màsters oficials, màsters propis i màsters universitaris per a un
encaix correcte dins de la UdG.
Cal establir quants i quins màsters tenim en cadascuna de les categories. Durant l’any 2015
s’ha dut a terme l’estudi i l’establiment de criteris; amb posterioritat, l’any 2016, seran d’aplicació els criteris establerts.
El Consell de Govern va aprovar, en la sessió núm. 2/15, de 26 de març, la proposta de programació de màsters per al curs 2015-2016 i la proposta de distribució de recursos docents
als centres integrats per a l’organització dels ensenyaments homologats de màster per al curs
2015-2016.
Plantejament d’uns criteris objectius per a la programació i desprogramació dels màsters.
Aquests criteris han d’aplicar-se per obtenir un mapa de titulacions de màster en relació amb
els campus sectorials de la UdG. Establiment a data de març de 2016 del mapa de màsters de
la UdG i aplicació dels criteris establerts pel vicerector de Política Acadèmica i Docència, el
vicerector de Planificació, Innovació i Empresa, i el director de la política de màsters).
A continuació s’ofereixen dades sobre el nombre de matriculats als màsters de la UdG i la
seva avaluació. Cal destacar que d’un total de 619 estudiants de màster, 222 són estudiants
internacionals.
Evolució matrícula de màsters
TOTAL matriculats
Diferència any anterior
TOTAL només matrícula UdG
TOTAL només matrícula UdG no professionalitzadors
Mitjana TOTAL
Mitjana només matrícula UdG
Mitjana només matrícula UdG no professionalitzadors

2012

2013

2014

2015

248

376
128
355
290
18.8
18.7
18.1

549
173
531
324
20.3
22.1
18.0

619
70
609
344
22.9
25.4
19.1

234
229
16.5
16.7
16.4

2.8 Realitzar l’avaluació, el seguiment i la millora contínua dels títols oficials de
grau i postgrau per tal de garantir-ne l’acreditació
– Acreditació dels estudis. A principi de 2015 s’ha finalitzat el procés d’acreditació dels graus
i màsters següents:
Facultat de Ciències: graus en Biologia, Biotecnologia, Ciències Ambientals i Química, i
Màster en Biologia Molecular i Biomedicina.
Facultat d’Educació i Psicologia: màster en Formació del Professorat d’ESO i Batxillerat
EUSES, centre adscrit: grau en Fisioteràpia
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El resultat ha estat positiu. Totes les titulacions han estat acreditades.
Per altra banda, durant l’any 2015 estan en fase d’acreditació els estudis següents, per centres:

FAC. D’EDUCACIÓ i PSICOLOGIA		
Visita CAE
						14-15 octubre

Avaluació interna (CAI)
gener-juny 2015

Estudis:
Grau en Mestre/a en Educació Infantil						
Grau en Mestre/a en Educació Primària
Grau en Educació Social
Grau en Pedagogia
Grau en Psicologia
Grau en Treball Social
Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
Visita CAE
						5-7octubre

Avaluació interna (CAI)
gener-juny 2015

Estudis:
Grau en Enginyeria Mecànica
Grau en Enginyeria Elèctrica
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Grau en Enginyeria Química
Grau en Enginyeria Agroalimentària
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Grau en Enginyeria Informàtica
Màster en Mecànica de Materials i Estructures
FACULTAT DE LLETRES			
Visita CAE
						1-2desembre

Avaluació interna (CAI)
gener-juny 2015

Estudis:
Grau en Comunicació Cultural
Grau en Filosofia
Grau en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient
Grau en Història
Grau en Història de l’Art
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles
Grau en Llengua i Literatura Catalanes
Màster en Comunicació i Estudis Culturals
Les comissions d’avaluació interna de les facultats de Medicina, Infermeria i Dret ja estan en
funcionament.
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2.9 Disseny d’un sistema de reconeixement de la direcció acadèmica dels treballs
de fi de grau, treball de fi de màster i pràcticums
Responent a la necessitat de reformular el reconeixement de la docència de treballs finals de
grau, treballs finals de màster i pràctiques en empreses i institucions (pàg. 36) perquè aquest
reconeixement sigui adequat a la dedicació docent del PDI, cal progressar cap a un millor
reconeixement de la dedicació del PDI en els pràcticums i treballs finals de grau,) es proposa
un nou model de reconeixement de la docència de treballs finals de grau (TFG), treballs finals
de màster (TFM) i pràctiques en empreses i institucions (PE) que abandona el reconeixement
general de les tutoritzacions mitjançant crèdits de pla docent i es basa en l’establiment d’un
sistema d’equivalència en punts per cada crèdit dirigit de TFG, TFM i pràctiques en empreses
i institucions. El Consell de Govern, en la seva sessió 2/15, de 26 de març, va aprovar el “Programa de millora del reconeixement de la docència de TFG, TFM i pràctiques en empreses i
institucions”.
S’han exclòs expressament del programa els pràcticums de les facultats d’Infermeria, Medicina
i Educació i Psicologia. En aquests casos s’assignaran els crèdits directament als plans docents,
segons l’acord sobre els criteris d’assignació de crèdits als estudis de grau. Aquest sistema
d’equivalència permet que el PDI obtingui ajuts per a la realització de projectes de docència o
de recerca.
2.10 Millora dels procediments relacionats amb els serveis als estudiants
– Establiment d’un protocol de rebuda d’estudiants de màster. Principalment dirigit als estudiants internacionals, es troba en la seva fase de treball. Aquesta protocol és un treball conjunt
entre el vicerector de Política Acadèmica i Docència, el vicerector de Política Internacional, el
vicerector de Relacions Iberoamericanes, la vicerectora d’Estudiants i el delegat per a la política de màsters.
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Marc 3. Programa de recerca i transferència del coneixement
Accions en referència als objectius estratègics definits en el pla d’acció de govern en referència
al programa de recerca i transferència del coneixement:
3.1 Impulsar i mantenir el nivell d’excel·lència en recerca i innovació, consolidant
i internacionalitzant les línies de recerca i millorant-ne el finançament
– Programa per al foment de la productivitat científica dels grups de recerca de la Universitat de Girona.
En el programa de govern s’establia que la Universitat havia de posar tots els instruments necessaris per facilitar el finançament de la recerca (pàg. 24). La UdG ha convocat el Programa d’ajuts
per a la millora de la productivitat científica dels grups de recerca de la Universitat de Girona
2016-2018 (MPCUdG2016), seguint el que estableix l’article 206.2 dels Estatuts, que la Universitat de Girona aprovarà un pla de mesures per al suport i foment de la recerca, per facilitar i promoure la participació activa en totes les iniciatives que siguin d’interès. El programa presentat
es fonamenta en el principi de donar les oportunitats i facilitats necessàries perquè cada equip
d’investigadors desenvolupi les competències i habilitats que cregui necessàries per millorar la
seva producció científica respecte de la seva situació actual. També impulsa la internacionalització, els projectes interdisciplinaris, els projectes innovadors i les noves línies de recerca. El
programa reconeix implícitament la diversitat dels grups de recerca de la UdG. Finalment, el
programa avalua la millora de la producció científica de cada equip d’investigadors que participa
en aquest programa tenint com a punt de partida la situació inicial de cada equip.
El programa té una durada de 3 anys, el període 2016-2018, i és improrrogable. La quantitat
global dels ajuts és de 5.000.000 d’euros, prevista en el pressupost de l’exercici del 2015. Els
membres dels equips que pertanyin a grups de recerca dels àmbits humanístic i social beneficiaris dels ajuts obtindran 1.500 euros per cada investigador actiu, inclosos els que estan en
formació, i per cada any de vigència del programa. Els membres dels equips del àmbits científic
i tecnològic obtindran 2.500 euros per cada investigador actiu i per cada any de vigència del
programa.
– Suport als grups de recerca en les convocatòries de finançament competitiu
Així, s’han celebrat sessions informatives sobre les convocatòries Reptes 2015 i Excel·lència
2015 (MINECO), s’ha organitzat conjuntament amb l’OITT la jornada sobre Programes d’ajuts
per projectes de RDI: CDTI - ACCIÓ. Finançament estatal i internacional per a projectes Innovació Empresarial, s’ha celebrat, coordinada per l’àrea de projectes europeus de l’OITT, una
sessió informativa sobre el Programa Interreg MED 2014-2020; també una sessió de treball
sobre TECNIO amb la participació dels tècnics d’Acció i dels grups de recerca UdG que tenen
aquesta distinció.
– Accions per dotar al PDI de la UDG d’oportunitat de formació, desenvolupament i internacionalització en el marc de la seva recerca
A fi de dotar tot el PDI de la UdG d’oportunitats de formació, desenvolupament i internacionalització en el marc de la seva recerca, el mes de maig es publicava la convocatòria 2015 d’ajuts
complementaris per a la mobilitat d’investigadors de la UdG (MOB2015), adreçada al personal
investigador en formació sense borsa de viatges específica, al personal acadèmic doctor contractat i als TEU no doctors, per a estades de recerca fora de Catalunya (pàg. 35).
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3.2 Liderar ecosistemes innovadors en les àrees en què l’expertesa de la UdG i
la demanda socioeconòmica coincideixen, susceptibles d’esdevenir comunitats
RIS3
– Comunitats RIS3CAT
Al llarg del 2015 la Universitat de Girona està present en 9 de les comunitats RIS3CAT que han
rebut ajut de la Generalitat de Catalunya per a la seva definició. Això ha comportat assistència
a reunions i la formalització de les cartes d’adhesió a cada comunitat (Seguiment de l’estratègia
RIS3Cat per obtenir fons públics nacionals, estatals i europeus, pàg. 24).
Després de la finalització del termini de la primera convocatòria formal d’ajuts per a la constitució de comunitats RIS3CAT, les comunitats en què hi ha presents grups de la UdG són 3:
Aigua, Fabricació avançada i Mobilitat sostenible. D’aquestes, els grups de la UdG que participen en els projectes de comunitats són LEQUIA, EXIT, AMADE i GREFEMA. A la taula
següent es mostren les comunitats en les quals s’ha participat en les reunions i aquelles en les
quals finalment s’ha sol·licitat ajut, i la quantitat sol·licitada. Els ajuts a què aspiren aquests
grups de la Universitat de Girona sumen en total 876.825,09 €.
Comunitat

Carta adhesió
1TR 2015

Fabricació Avançada
Mobilitat Sostenible




Aigua
Energia
Alimentació
Salut
Turisme
Tecnologies de la Producció
Agroalimentària
Gastronomia
TOTAL








Grup sol·licita
ajut
AMADE
AMADE
GREFEMA
LEQUIA, EXIT

Import
sol·licitat
290.789,48 €
199.555,47 €
8.300,00 €
378.180,14 €


876.825,90 €

A les altres sis comunitats en què hi ha implicats grups de la Universitat de Girona, aquests
finalment no s’han presentat a la primera convocatòria, per bé que s’està treballant per arribar
a temps a la segona, que es preveu per al primer trimestre de 2016, un cop resolta la primera.
Cada comunitat ha presentat projectes d’un pressupost mínim de 7M €, dels quals la subvenció
màxima serà del 50 % de la despesa imputable. El cofinançament ha de venir de fons propis, és
a dir, recursos de lliure disposició del grup de recerca, o bé del capítol I, per la part proporcional del sou dels investigadors implicats, segons la seva dedicació al projecte.
La importància de la participació de la UdG en aquestes comunitats no rau només en el finançament que es pot obtenir, sinó també en el fet de formar part activa de la recerca estratègica
de les empreses impulsores de les comunitats, la qual cosa obre les portes a l’establiment de
relacions de confiança per al futur.
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3.3 Actuar proactivament en la proposta d’iniciatives territorials integrades
(RIS3)
– Projecte d’especialització i competitivitat territorial
La Universitat de Girona i la Diputació de Girona, conjuntament amb l’Ajuntament de la ciutat,
estan liderant la definició dels projectes d’especialització i competitivitat territorial a la demarcació de Girona. Els PECT són iniciatives territorials per generar activitat econòmica innovadora a través de la col·laboració d’entitats públiques i privades sense ànim de lucre ubicades al
territori. El lideratge dels PECT correspon als ens locals (la Diputació de Girona coordina tots
els ens locals de la demarcació) i han de comptar amb la participació directa de la Universitat
com a entitat proveïdora del coneixement. Aquestes iniciatives territorials integrades fan referència a iniciatives territorials per a la competitivitat del teixit empresarial. (pàg. 24).
En el moment de redactar aquest informe s’està treballant en els següents projectes, que seran
presentats a la primera convocatòria de la Generalitat de Catalunya, previsiblement a mitjan
novembre: 1) Ecosistema innovador (que inclou com a acció estratègica el mateix Programa
de Campus Sectorials); 2) turisme; 3) aigua; 4) Girona Health Living Lab (Salut); eficiència
energètica en el sector agroalimentari, i 5) indústries culturals i creatives.
No és casual la coincidència dels àmbits temàtics d’aquests PECT amb els dels campus sectorials de la UdG, en la mesura que en ambdós casos giren entorn dels sectors estratègics de la
demarcació.
La UdG lidera i coordina 2 d’aquests 5 projectes (ecosistema innovador i aigua), colidera el de
turisme i el Girona Health Living Lab i participa com a principal agent del coneixement en tots
cinc.
Cadascun d’aquests projectes pot tenir una despesa subvencionable d’entre 2M € i 6M €, la
qual cosa pot significar una subvenció FEDER d’entre 1 M€ i 3 M€ per a cadascun. Tots han de
generar activitat directa per als grups de recerca de la UdG.
Amb la voluntat de maximitzar la presència activa de la Universitat i dels seus grups de recerca
en el desenvolupament dels projectes associats a cada PECT, s’ha proposat que els campus
sectorials de la UdG corresponents puguin exercir les funcions d’oficina tècnica de tots ells.
Conveni marc de col·laboració signat entre la Diputació de Girona i la UdG per a la proposta
conjunta de projectes d’especialització i competitivitat territorial (30.03.2015). S’han realitzat
entre 3 i 4 reunions de treball per a cada PECT entre els principals agents de la quàdruple hèlix
que participen en la seva definició. El nucli de tots els projectes, integrat per la Diputació de
Girona, la UdG i l’Ajuntament de Girona, realitza reunions de seguiment mensuals des del mes
de juny passat. De totes elles hi ha els documents acreditatius de la feina feta.

3.4 Definir un model de recerca basat en la interacció entre àmbits d’especialització.
Clusteritzar els grups de recerca de la UdG, per tal d’orientar la recerca a les
necessitats del sector industrial o cultural de cada focus (agendes estratègiques
d’R+D+I)
– Programa de campus sectorials (Clusterització de la recerca. Afavorir la reorientació de la
recerca cap als focus de recerca, pàg. 28).
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El Programa de Campus Sectorials ha continuat el seu procés de maduració i implantació progressiva. És necessari tenir present que la creació i desplegament d’un campus sectorial s’estructura en quatre fases consecutives, que impliquen l’acompliment d’unes accions i, al mateix
temps, la redacció i presentació d’uns documents, que fan possible la valoració del progrés en
el procés de creació del campus i de l’adequació de les propostes fetes. Les fases que s’estableixen per a la definició d’un campus sectorial són les següents:
Fase 0. Proposta de focus;
Fase 1. Proposta de pla director del campus;
Fase 2. Estructuració del campus;
Fase 3. Planificació estratègica del campus.
Campus de l’Aigua i Campus del Turisme
El PCS va arrencar el 2014 amb la creació del Campus de l’Aigua i el Campus del Turisme,
hereus del Campus d’Excel·lència Internacional e-MTA. En el decurs del 2015 ambdós campus
han formalitzat les seves estructures més importants:
•

S’ha constituït el Consell Assessor Sectorial (CAS) de cadascun, constituït per un grup
reduït de persones escollides per la seva trajectòria professional i personal, externes a la
universitat i l’autoritat de les quals és indiscutiblement reconeguda en el sector. Ja s’han
dut a terme dues reunions dels CAS: la primera, fundacional, amb el propòsit de compartir
l’orientació estratègica del campus a partir de la visió autoritzada d’aquests agents claus
del sector; la segona, amb la finalitat de debatre tres aspectes importants: l’orientació dels
principals perfils professionals del sector i les seves necessitats formatives; l’oferta cientificotècnica dels campus i las necessitats d’R+D+I del sector, i l’estratègia de comunicació
dels campus.

•

En l’àmbit intern, s’han constituït els clústers de recerca, que és l’agrupació de tots els
grups de recerca que han manifestat interès per participar activament en el campus, per
aportar expertesa en els seus àmbits. (pàg. 28)
El clúster de recerca del Campus de l’Aigua el conformen 34 grups de recerca, representatius dels àmbits de recursos hídrics i medi natural, del cicle integral de l’aigua, i de la gestió,
control i presa de decisions en el camp de l’aigua.
El clúster de recerca del Campus del Turisme el conformen 19 grups de recerca, representatius dels àmbits de les humanitats, les ciències socials i les tecnologies de la informació.

S’han definit els àmbits d’actuació dels dos campus:
Els àmbits del Campus de l’Aigua són:
Recursos hídrics i medi natural: preservació i gestió d’organismes i ecosistemes aquàtics,
impacte i productivitat de la flora i la vegetació continental i marina, diversitat i activitat
microbiana en els hàbitats naturals, manipulació de microorganismes per a la seva contribució en l’ecosistema, contaminants orgànics i metalls en aigües superficials i subterrànies,
tècniques d’hidrodinàmica i cartografia ambiental per a la planificació d’infraestructures i
restauració de l’ecosistema, efectes del canvi climàtic i sostenibilitat.
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Cicle integral de l’aigua: captació i tractament d’aigües per al seu consum, distribució
de l’aigua potable, tractament i recuperació de recursos de les aigües residuals urbanes i
industrials, reutilització de l’aigua regenerada, manteniment i optimització de les infraestructures, sanejament de l’aigua en països en desenvolupament.
Gestió, control i presa de decisions en el camp de l’aigua: recollida de dades, anàlisi i monitoratge de processos, gestió intel·ligent de la informació, modelització i control de processos, optimització de recursos i procediments, aplicacions de robòtica subaquàtica, avaluació
de riscos naturals, avaluació de l’impacte ambiental d’infraestructures, activitats invasives
(extraccions i desviaments), indústries i sobreexplotacions, entre d’altres, i seguretat de les
infraestructures.
Els àmbits del Campus del Turisme són:
Noves formes de la interpretació dels espais turístics: formació, estratègies de comunicació
i divulgació, elaboració de materials didàctics, noves tecnologies aplicades a la millora de
l’experiència turística, eines i instruments per al monitoratge i planificació turística del
territori, planificació estratègica de l’activitat turística en destinacions.
S’està treballant per tal que el darrer trimestre de l’any 2015 es constitueixi el clúster de formació especialitzada d’aquests dos campus. Conceptualment, se n’han definit els objectius i
l’abast, i en el decurs del darrer trimestre de l’any es constituiran formalment.
S’ha identificat totes les empreses i institucions de les respectives agrupacions sectorials. S’han
classificat en dos grans grups: les grans empreses o corporacions i les empreses petites i mitjanes. Dels dos blocs, s’ha identificat les empreses tractores a les quals es visitarà en el decurs del
darrer trimestre de l’any i el primer trimestre del 2016. Un cop fetes aquestes primeres visites,
es farà la convocatòria oberta a totes les empreses del sector per tal de presentar-los els campus
i formalitzar la seva adhesió.
Campus de Comunicació Cultural i Corporativa
L’any 2014 es va crear també el Campus de Comunicació Cultural i Corporativa i, com en els
casos dels de l’Aigua i el Turisme, aquest es va dotar d’una direcció científica i de la figura d’un
dinamitzador tècnic.
En el decurs del 2015, s’ha escrit el pla director d’aquest campus, un extens document elaborat
per un grup de professors i professores de la Universitat. S’ha sotmès el pla director a la valoració de tres professionals de màxim prestigi en els àmbits del campus els quan han acceptat
d’integrar-se, després, en el Consell Assessor Sectorial. Les aportacions d’aquests tres professionals han permès reorientar aspectes parcials del pla director.
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Els àmbits d’actuació del campus són els següents: tècniques de comunicació aplicades al pensament creatiu, el disseny i la publicitat, comunicació electrònica, comunicació i participació
ciutadana, formats innovadors en promoció del coneixement, comunicació transfronterera,
comunicació local, estratègies comunicatives dels valors i l’RSC, tècniques de redacció i informació en contextos 3.0, tècniques d’expressió oral i escrita, ètica i dret en la comunicació,
ludificació.
El mes de novembre s’ha fet la reunió d’arrencada del clúster de recerca del campus, oberta a
tots els grups de recerca de la Universitat, en què s’ha explicat l’orientació del campus i se’ls
ha convidat a adherir-s’hi formalment. En el moment de redactar aquest informe integren el
clúster de recerca del campus 16 grups de la Universitat.
En el decurs del 2015 s’ha dut a terme una intensa tasca prospectiva per valorar l’oportunitat
de creació de nous campus sectorials. En l’anomenada fase zero, diferents professors i responsables de grups han elaborat les seves propostes de campus sectorials, perfilant la idea del
focus a partir de les directrius establertes per la direcció del programa. El Consell de Direcció
va aprovar la constitució dels quatre campus següents:
– Campus de Compòsits, centrat en la fabricació i disseny de materials compostos, des de la
nanoescala a l’estructura civil;
– Campus d’Alimentació i Gastronomia
– Campus de Salut, a l’entorn de la promoció de la salut i la innovació en tecnologies mèdiques
– Campus d’Innovació i Tecnologia Industrial
Tots quatre han redactat el document de fase zero, a partir del qual el Consell de Direcció ha
aprovat la constitució dels campus.
Ja s’ha nomenat el director científic dels tres primers: Dr. Josep Costa (Compòsits), Dra.
Carmen Carretero (Alimentació i Gastronomia), i Dr. Rafel Ramos (Salut).
El Campus de Salut ja disposa d’un dinamitzador tècnic i properament es dotarà els altres
d’aquesta figura.
En aquests tres campus s’ha estat treballant en la redacció del corresponent pla director. En
el moment de redactar aquest informe ja l’han presentat el Campus de Compòsits i el Campus
d’Alimentació i Gastronomia, i durant la primera quinzena de desembre han realitzat la reunió
d’arrencada els clústers de recerca corresponents.
Els àmbits d’actuació del Campus de Compòsits són els següents:
– Fabricació i disseny de materials compostos, de la nanoescala a l’estructura civil: estructures lleugeres, tecnologies avançades de fabricació, innovació a l’enginyeria civil i la construcció, materials d’origen natural, biomimètics i bioinspirats, compòsits i nanocompòsits
de base lignocel·lulòsica, síntesi, simulació i aplicacions de compostos en la nanoescala,
disseny per a l’eficiència energètica i de recursos, i disseny de materials i productes funcionals i multifuncionals.
Els àmbits d’actuació del Campus d’Alimentació i Gastronomia són els següents:
– Indústria càrnia del porc: aprofitament de subproductes de la indústria càrnia (porc),
reproducció porcina (qualitat espermàtica, reproducció assistida i traçabilitat), fruiters i
altres plantacions, epidemiologia i control integrat de malalties dels fruiters, minimització
de l’ús de plaguicides sintètics en agricultura: bioplaguicides i biofertilitzants, caracterització i control d’organismes modificats genèticament, i ecofisiologia de la surera i el suro.
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– Pesca i aqüicultura: identificació genètica d’estocs pesquers, avaluació de recursos pesquers, avaluació de l’efectivitat i la selectivitat de xarxes de pesca, i toxicologia d’espècies
comercials.
– Gastronomia i tecnologies dels aliments: desenvolupament de nous ingredients alimentaris amb funcionalitat tecnològica, bioconservadors, tecnologia de processos de fabricació,
innovació en processos i maquinària, noves tecnologies culinàries, i seguretat alimentària.
Els àmbits d’actuació del Campus de Salut són els següents:
– Promoció de la salut i del benestar: identificació, disseny, implementació i avaluació d’estratègies enfocades als determinants de la salut; avaluació i diagnòstic de les necessitats
dels diferents col·lectius; disseny, implantació i valoració de programes de promoció de la
salut i del benestar; suport TIC als programes de promoció de la salut, i salut imonolocal.
– Prevenció, diagnosi i nous tractaments de malalties cròniques i més prevalents a la comunitat: malalties vasculars, malalties neurodegeneratives, malalties metabòliques, malalties
oncològiques, salut mental i patologia social: disseny, implementació i avaluació de programes de prevenció dels factors i les conductes de risc; desenvolupament i millores en
els equips i les tècniques de diagnòstic d’aquestes malalties i trastorns; desenvolupament,
adaptació i validació d’instruments de mesura de salut percebuda pels pacients; identificació de noves dianes terapèutiques a partir de la recerca sobre mecanismes d’acció moleculars; disseny de nous tractaments terapèutics (Drug Reprofiling, Drug Discovery & Drug
Design), i potenciació de la qualitat de vida dels pacients i de l’adherència als tractaments.
– Health informatics. Gestió de processos d’organització de l’atenció sanitària, assistència
integrada i innovació en tecnologies mèdiques: disseny, implementació i avaluació de processos d’atenció sanitària, de models d’assistència integrada i continuïtat assistencial; aplicacions de les TIC a l’àmbit de la salut, organització de models d’assistència i comunicació;
econometria de la salut; equipament mèdic i equips de diagnòstic; diagnòstic per la imatge;
diagnosi assistida; dispositius mèdics; sistemes de suport a la presa de decisions en els
processos assistencials; els reptes del big data en salut; telemonitoratge i mHealth, i enginyeria translacional.
Els àmbits d’actuació del Campus d’Innovació i Tecnologia Industrial són els següents:
– Tecnologies avançades de la producció i disseny del producte: disseny de nous productes,
cicle de vida i ecodisseny; personalització d’eines CAD, CAM i CIM; simulació (mecànica, termodinàmica, hidràulica, pneumàtica, òptica); anàlisi i optimització de processos i
productivitat; empaquetament i logística; planificació, organització, programació i control
de processos; automatització i control de processos (PLC, SCADA); robòtica (industrial,
submarina, AGV, ALV...); sistemes de visió aplicada al control de qualitat; processament
i reconeixement d’imatges; metrologia làser; producció sostenible i eficiència energètica;
gestió de llançament de nous productes, i publicitat i màrqueting.
– Tecnologies de la informació i de les comunicacions: sistemes d’informació; mineria de
dades; big-data; eines de suport a la presa de decisions basades en intel·ligència artificial;
comerç electrònic; xarxes i sistemes distribuïts; sistemes incrustats i internet de les coses;
arquitectures hardware programables (FPGA...); sistemes en temps real; visualització i
rendering; realitats augmentada i virtual; fabricació additiva; caracterització dels processos de fabricació; disseny per a la fabricació i per a la fabricabilitat.
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– Gestió i organització industrial: gestió de la innovació empresarial; digitalització de les
PIME: software d’innovació; organització d’empresa; control de qualitat; gestió de la qualitat; lean management; gestió de la cadena de subministrament; logística i gestió de magatzems; salut laboral i prevenció de riscos; sistemes integrats de gestió (qualitat, seguretat i
medi ambient).
Futurs campus:
S’està treballant en la configuració de nous campus (les denominacions poden no ser les
definitives):
–
–
–
–

Campus de Robòtica
Campus de Patrimoni Cultural i Natural
Campus de Formació del Professorat
Campus de Cultura, Identitat i Desenvolupament Humà

En l’aspecte transversal, en el decurs del 2015 s’ha editat la pàgina web del Programa de Campus
Sectorials, conceptualitzada d’origen i orientada a les necessitats de les empreses i institucions
externes, que identifica i classifica el catàleg de prestacions de la Universitat a les empreses.
Finalment cal destacar el lideratge del Programa de Campus Sectorials en la definició dels projectes d’especialització i competitivitat territorial. La coincidència dels àmbits d’actuació dels
PECT, en què s’està treballant amb els ens locals de la mà de la Diputació de Girona, amb els
dels campus ha de permetre la màxima coherència en les accions en els dos camps d’actuació.
Si reïxen els PECT en la primera convocatòria, que es farà pública al mes de novembre, la Universitat de Girona haurà esdevingut de facto el principal motor de la innovació i el desenvolupament a la demarcació. Significarà, doncs, un impuls extraordinari al programa mateix. És
per això que el programa mateix és l’actuació estratègica més rellevant dins del PECT Girona
Ecosistema Innovador, i que s’ha proposat els campus sectorials de la UdG com a oficina tècnica dels PECT presentats. Això situaria la UdG en una posició de clar lideratge en totes les
actuacions que es despleguin a la demarcació en el marc de la RIS3CAT.

3.5 Planificar el desenvolupament de centres de recerca especialitzats i de
plataformes científiques i tecnològiques avançades en les àrees de focalització
– Conveni de col·laboració entre la UdG i el Celler de Can Roca
Amb l’objectiu de coordinar, promoure i desenvolupar R+D+I i formació especialitzada en el
camp de la gastronomia, la restauració i l’alimentació, s’ha signat un conveni de col·laboració
entre la Universitat de Girona (UdG) i JOROFON S.L. (El Celler de Can Roca), per a la constitució del centre mixt “Centre d’Innovació en Gastronomia i Cuina de Girona”. La seva missió
és esdevenir un centre de referència a escala nacional i internacional, que contribueixi a identificar Girona com a territori gastronòmic d’excel·lència.
El centre es planteja com una superestructura de planificació i coordinació de l’activitat entre
el Campus d’Alimentació i Gastronomia de la UdG i La Masia (I+R) d’El Celler de Can Roca, i
en el marc de la UdG es conceptualitza com una “altra estructura de recerca”. Els objectius del
centre són:
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1. Realitzar recerca conjunta i desenvolupar productes innovadors en l’àmbit de la gastronomia, les tècniques culinàries i la tecnologia dels aliments.
2. Definir projectes conjunts i obtenir finançament extern per realitzar-los.
3. Posar en comú equipaments tècnics, infraestructures sofisticades i expertesa d’ambdues
entitats.
4. Desenvolupar programes formatius especialitzats en l’àmbit de l’alimentació, la gastronomia i les tècniques culinàries, posant un èmfasi especial ens les modalitats formatives que
fan possible Internet i les noves tecnologies.
5. Donar visibilitat nacional i internacional al centre i a les dues entitats que el formen.
– Signatura del conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona, l’Institut Català de
Recerca de l’Aigua (ICRA) i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) per a la
creació de la Xarxa de l’Aigua de Catalunya (XarAC)
La Xarxa de l’Aigua de Catalunya (XarAC) respon a la voluntat d’aglutinar tots els centres de
recerca en el camp de la ciència i la tecnologia de l’aigua de Catalunya que vulguin adscriures’hi, a efectes de coordinació i promoció conjunta.
La missió de la XarAC és coordinar, promoure i desenvolupar l’R+D en el camp de l’aigua, i la
seva visió és esdevenir un pol de referència en recerca de l’aigua a escala nacional i internacional.
La XarAC és una superestructura de coordinació i promoció conjunta dels principals centres
de recerca en el camp de la ciència i tecnologia de l’aigua de Catalunya, que no té personalitat
jurídica pròpia, sinó que opera a través dels organismes que la integren. Els seus membres s’hi
associen mitjançant conveni, i l’adscripció en cap cas no implicarà remuneracions per a cap de
les parts.
La XarAC té per objectius, en el context català: a. Incrementar l’impacte de l’R+D de l’àmbit
de l’aigua; b. Optimitzar les inversions en equipaments científics i tècnics dels seus membres
com un conjunt; c. Incrementar la captació de fons competitius europeus; d. Coordinar, en la
mesura que sigui possible, la recerca en l’àmbit català i promoure sinergies entre els seus membres; f. Donar el màxim de visibilitat al PCRA, com un tot, i a cadascun dels seus membres; g.
Esdevenir un pol de referència en R+D de l’aigua a escala internacional.

3.6 Identificar i definir focus on conflueixin les experteses de la UdG i les
demandes i oportunitats de l’entorn socioeconòmic i del territori
La Generalitat de Catalunya ha programat per tercer any consecutiu la convocatòria de doctorats industrials. Des del Vicerectorat de Recerca es va informar el teixit empresarial gironí de
les oportunitats que representen els DI, tant per a les empreses com per als grups de recerca i
per als doctorands, i ho va fer a través del Ple del Consell Social i del Patronat de l’Escola Politècnica Superior. Els doctorats industrials contribueixen a la competitivitat i internacionalització del teixit industrial català, retenen talent i situen els estudiants de doctorat en condicions
de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa.
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El vicerector de Recerca, arran de la signatura d’un conveni entre la UdG, el cos de bombers
de la Generalitat de Catalunya i la Guàrdia Civil, ha iniciat una sèrie de col·laboracions amb el
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. La primera ha estat a nivell de robòtica
submarina, amb el cos de bombers i a través del CIRS; la segona, en l’àmbit de la violència de
gènere, amb diferents grups de recerca de les facultats d’Educació i Psicologia i d’Infermeria;
la tercera en l’àmbit de la gestió forestal i la prevenció d’incendis amb la participació de Grups
de Recerca les facultats de Ciències, Ciències Econòmiques i Empresarials, i de Lletres, i amb
la participació dels bombers de la Generalitat de Catalunya i tècnics de la Diputació de Girona.
La quarta, que s’iniciaran a curt termini, tractarà la criminologia.
En la línia d’apropar el teixit empresarial i la universitat ha organitzat dues trobades específiques entre empreses (Drone Visual i Aim Solo) amb diferents grups de recerca de la UdG a fi
de buscar i/o crear sinèrgies.
En la línia de les col·laboracions amb institucions i ens de recerca nacionals, s’ha preparat una
presentació dels grups de recerca més potents de la UdG davant els directius d’ICREA a fi que
aquests coneguessin de primera mà les fortaleses de la UdG i que els investigadors poguessin
transmetre les seves inquietuds respecte de les valoracions que ICREA fa de les sol·licituds que
rep a les seves diverses convocatòries; i també, conjuntament amb l’Institut Català de Recerca
i Patrimoni Cultural una conferència de Lluís Rovira, director de CERCA, sobre L'impacte de
la recerca en Ciències Socials i Humanitats.
També ha organitzat, conjuntament amb l’IdIBGi, la I Neurojornada Gironina de Recerca.

3.7 Promoure la incorporació de talent investigador com a agent principal en la
generació i transferència de coneixement
– Programa per al desenvolupament de la carrera professional del personal investigador
doctor amb capacitat investigadora acreditada.
El Vicerectorat de Recerca, en col·laboració amb altres vicerectorats, ha elaborat el Programa
per al desenvolupament de la carrera professional del personal investigador doctor amb capacitat investigadora acreditada, una acció de retenció de talent específic per a un determinat
grup d’investigadors Ramón y Cajal. Va ser aprovat pel Consell de Govern en la sessió núm.
3/2015.
– Ajuts per a investigadors en formació
Un dels objectius de la política d’ajuts a la recerca de la UdG és assegurar el creixement del
nombre de tesis doctorals llegides, i a més, fer-ho oferint les millors condicions possibles al
personal investigador en formació, de manera que al mateix temps es propiciï la retenció de
talent en el si dels grups de recerca; en aquest sentit, s’han convocat els ajuts per a investigadors en formació (IFUdG2015), que substitueixen les antigues beques BR-UdG i BRAE.
A més de les beques predoctorals, però, la UdG també potencia la formació dels estudiants de
grau i màster en el camp de la transferència i la innovació. El BTI (becari de transferència i
innovació) afavoreix la generació de nous perfils universitaris orientats a la transferència i a la
innovació (convocatòria 2015 de beques BTI).
Un any més la UdG ha elaborat els Criteris per a l’avaluació dels ajuts per a la contractació de
personal novell per a l’any 2016 (FI2016) de la Direcció General de Recerca.
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– Premis extraordinaris de doctorat i acte d’investidura de doctor honoris causa
La UdG va concedir els Premis extraordinaris de doctorat 2014 en el decurs de la inauguració del
curs acadèmic 2015-2016, amb el suport organitzatiu del Vicerectorat de Recerca i l’Escola de
Doctorat, a través dels tribunals constituïts per a cada àmbit, i es va celebrar l’acte d’investidura
com a doctora honoris causa de la doctora Ilona Kickbusch, impulsat per la Facultat d’Infermeria.
Finalment, quant a les relacions institucionals de la UdG vinculades a la recerca, el vicerector
de Recerca ha participat en la Comissió de selecció de la convocatòria d'Ajuts PDJ de l’AGAUR
i en la Comissió de Seguiment del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI); en
diverses reunions de vicerectors de recerca de l’ACUP, especialment pel que fa al futur de
l’aplicatiu de gestió de la recerca, GREC; i s’ha reunit amb la subdirectora general de Recerca.

3.8 Impulsar la transferència tecnològica dels grups de recerca i estimular la
creació d’empreses de base tecnològica i spin-off
–Desenvolupament normatiu del Reglament de creació d’empreses de base tecnològica a
l’entorn de la Universitat de Girona.
Es va aprovar, en el passat 26 de novembre de 2015, una normativa que desenvolupa el concepte d’empresa de base tecnològica establert en la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible i en la Llei 14/2011, d’ 1 de juny, de la ciència, tecnologia i la innovació. En la sessió núm.
8/2015 de la Comissió Delegada de Recerca, Transferència i Doctorat del Consell de Govern
(12/11/2015).

3.9 Dotar la UdG de l’organització, serveis i infraestructures necessàries per al
desenvolupament d’una activitat de recerca de qualitat
El Pla de potenciació dels STR, aprovat pel Consell de Govern núm. 10/09 de 17 de desembre
de 2009, ha permès avançar en una nova dinàmica de suport instrumental als grups d’investigació de la institució, a altres institucions públiques i privades i a la societat en general, cobrint
les demandes de l’entorn social i econòmic en activitats de recerca, desenvolupament i innovació. Com a conseqüència d’aquesta voluntat de potenciació s’ha dedicat una part del pressupost
PROFOR a cofinançar la contractació de PTA per a les unitats d’Assessorament Estadístic,
d’Anàlisi Tèrmica i d’Espectrometria de Masses, així com de dos tècnics auxiliars de laboratori
que donen suport transversal als STR.
En un altre ordre de qüestions, també s’ha propiciat una revisió i actualització del programari
específic que ha portat a la incorporació de millores en l’aplicació de la plataforma de gestió de
tesis doctorals.

3.10 Política de càtedres
En col·laboració amb el responsable de la política de càtedres de la UdG, s’ha negociat i signat
un conveni amb l’Ajuntament de Calonge-Sant Antoni per a la captació d’estudiants de talent, a
través de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme, per als màsters de l’àmbit de la gastronomia i l’alimentació. En aquest marc, s’han convocat, finançades per l’Ajuntament, 7 beques
de màster (per import de 3.000 euros cadascuna, per a la matrícula) per al curs 2015-2016.
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S’ha continuat la política d’ordenament institucional de les càtedres i la seva relació amb els
patrons: impuls i col·laboració amb diversos convenis nous i prèviament caducats. S’han signat
quatre nous convenis. Per altra banda, s’ha suprimit la Càtedra d’Enginyeria, Sistemes i Processos de l’Aigua (Consell de Govern núm. 4/15, de 28 de maig).
També s’ha revisat el procés de gestió econòmic i administratiu de les càtedres elaborant un
document, “Procediment intern per a la gestió de les càtedres de la UdG, entre la Secretaria
General i el Servei d’Economia, Patrimoni i Contractació.
Finalment, durant l’any 2015 s’han celebrat els 25 anys de càtedres a la Universitat de Girona.

3.11 Endegar accions d’impuls, valorització i divulgació de la recerca i dels grups
de recerca
Quant a les relacions institucionals de la UdG vinculades a la recerca, el vicerector de Recerca
ha participat en la Comissió de Selecció de la convocatòria d’Ajuts PDJ de l’AGAUR i en la
Comissió de Seguiment del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI), ha assistit
a diverses reunions de vicerectors de Recerca de l’ACUP, especialment pel que fa al futur de
l’aplicació de gestió de la recerca (GREC) i s’ha reunit amb la subdirectora general de Recerca.
Per primera vegada i amb intenció que tingui continuïtat el Vicerectorat de Recerca ha organitzat, conjuntament amb Òmnium Cultural, un 1er cicle de miniconferències científiques divulgatives anomenades 20 Minuts de Ciència, que han estat possibles gràcies a la col·laboració
totalment desinteressada de 4 membres del PDI (Dolors Capellà, Germà Coenders, JoanAndreu Mayugo i Joan Miró). A partir de Novembre de 2015 s’inicia el 2on cicle de conferències, aquest cop sota la denominació de Càpsules de ciència. Càpsules de Ciència és un cicle de
xerrades divulgatives amb l'objectiu d'acostar la recerca a la ciutadania i fomentar la cultura
científica. L'activitat és una proposta organitzada conjuntament entre Òmnium Gironès, la
Universitat de Girona i el Diari ARA i tindrà lloc cada tercer dijous de mes –des del novembre
fins l'abril de 2016– al Centre Cívic de Barri Vell (Girona). Les sessions giraran a l’entorn d’un
fet d’actualitat, un estudi innovador o un tema de fons i es comptarà amb la intervenció de
científics de prestigi de la nostra universitat. La diversitat dels temes proposats per aquesta
2ona edició –neurociència, turisme i ciutats intel·ligents, criptografia i ordinadors quàntics,
l’alerta de la OMS sobre la carn vermella i la febre de córrer– volen despertar l’interès de tot
tipus de públic.
La Unitat de Comunicació Científica ha portat a terme múltiples activitats, moltes de les quals
ja estan ben consolidades en el calendari anual de la UdG: participació de la UdG a la fira Ciència entre Tots i de diversos investigadors de la UdG a les fires Petits i Grans Científics i Científiques i Fem Ciència, organització del Campus PreBat i del Jove Campus de Recerca, de la Nit
de la Recerca i d’activitats vinculades a la Setmana de la Ciència. A més, s’ha donat suport a
l’organització i desenvolupament de la First Lego League.
Cal destacar l’activitat organitzada conjuntament per la Unitat de Comunicació Científica i el
Vicerectorat de Recerca, la III jornada de divulgació de la ciència: Science&U, en el decurs de
la qual es va aprofitar per presentar la convocatòria d’ajuts FECYT i perquè diversos investigadors de la UdG presentessin la seva experiència en aquesta convocatòria. Val a dir que la UdG
és un model a escala nacional i estatal, i que enguany el joc CiènciaxCiència, ideat per la UCC,
ha estat seleccionat per la FECYT com a pràctica inspiradora en cultura científica.
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Com a novetat, el Vicerectorat de Recerca ha acollit la Sra. Sandra Karwat, provinent del Vicerectorat de Recerca de la Universitat de la Baixa Silèsia (Polònia), en el marc d’una acció de
mobilitat de PAS (Erasmus). L’experiència ha estat un èxit i està previst que el 2016 la secretària del vicerectorat realitzi un intercanvi similar amb l’Institut de Recerca en Turisme de la
Universitat de la Sorbona (París, França).
Finalment, el Vicerectorat de Recerca continua projectant puntualment l’activitat investigadora de la UdG a través del seu compte de Twitter, @UdGRecerca.
També durant el 2015 s’ha procedit a l’actualització del Directori de Grups de Recerca de la
UdG (pendent d’aprovació pel Consell de Govern), durant la qual s’ha confirmat que l’evolució
dels grups de recerca de la UdG és positiva, en nombre i en qualitat.

3.12 Disseny de mecanismes de suport als investigadors
Organització d’un nou circuit i formularis, conjuntament amb el Vicerectorat de PDI i el Servei
de Recursos Humans, pel que fa a la tramitació dels rebaixos docents associats a la recerca
(rebaix per intensificació de la recerca), amb la finalitat de facilitar als investigadors la sol·
licitud i afavorir la bona gestió a nivell intern, ja que hi intervenen diversos vicerectorats i
serveis.

3.13 Repensar el rànquing i actualitzar-lo sota criteris per a cada àmbit
Com a continuació a les reunions de primera presa de contacte amb els grups de recerca,
enguany el vicerector de Recerca s’ha tornat a reunir amb ells per plantejar una revisió dels
indicadors de recerca que la UdG utilitza en diferents avaluacions. Els suggeriments i col·
laboracions han estat nombroses i el següent pas serà, una proposta de nous indicadors d’avaluació de la recerca en què la principal novetat serà que s’avaluarà de manera diferent cada
àmbit (científic, tecnològic, humanístic i social) en funció del pes que cada indicador tingui en
aquell àmbit; i també s’intentarà afegir un nou àmbit d’avaluació, la divulgació científica. Els
indicadors han de poder ser mesurables i moltes vegades calen eines i procediments per poder
recollir dades que en aquests moments no tenim a disposició, o bé que suposaria una feina
feixuga i lenta de recollida de dades. En aquest sentit, la renovació del mètode d’avaluació de la
recerca ha d’anar de la mà de les millores futures del programari de gestió de la recerca.

3.14 Promoure les aliances internes entre els diferents grups de recerca
En el marc de la política de transparència i bona governança impulsada per l’equip de govern
de la UdG, el Vicerectorat de Recerca ha impulsat la participació de l’investigador sempre
que ha estat possible. Així, per exemple, les avaluacions de les diferents convocatòries d’ajuts
han estat fetes per subcomissions ad hoc de la Comissió Delegada de Recerca, Transferència i
Doctorat.
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Marc 4. COMUNITAT UNIVERSITÀRIA
4.1 Política de proximitat
- Exposició i valoració de les trobades amb els claustrals
Durant el curs 2015 s’han dut a terme diferents accions relacionades amb la voluntat política
de proximitat entre l’equip de direcció i la comunitat universitària. Així mateix, el rector ha
participat en reunions de juntes de centre, dels equips de deganat, del consell de directors de
departament i del consell de degans i directors de centres docents, i en reunions amb diferents
col·lectius de representats del PAS, el PDI i els estudiants. També ha participat en assemblees
del PAS.
A més, l’equip de direcció s’ha seguit trobant amb els membres claustrals per tal de conèixer els
seus suggeriments i propostes de millora.
Amb la voluntat de fer públiques les propostes, comentaris i crítiques rebudes per part dels
membres del Claustre, a continuació es fa una llista de les qüestions més recurrents i de les
quals s’ha pres nota.
-

Necessitat de millora de la comunicació interna
Política de màsters
Sistema de reconeixement de la docència TFG i TFM
Distribució de rebaixos docents
Aprovació de la plantilla teòrica
Voluntat negociadora
Reforç del paper del claustre

També s’ha manifestat preocupació per les futures contractacions i les jubilacions, modificació
de la RLT i la seva implantació, així com, la fusió de les àrees d’estudi.
Destacar, en últim terme, la demanda de recuperació dels beneficis d’acció social.
En aquest sentit, a continuació es detalla el seguit de reunions a les quals el rector ha assistit:
- Reunions amb les juntes de centre

MAI G 2 015
DL 18 .

D T. 19

FAC

FAC.

LLETRES

CIÈNCIES

FAC
EDUCACIÓ I
PSICOLOGIA

D C .2 0
ESCOLA
POLITÈCNICA
SUPERIOR

DJ .2 1

DV 2 2

FAC. TURISME

FAC.
INFERMERIA

FAC.
ECONÒMIQUES
EMPRESARIALS

FAC. MEDICINA

D L2 5
FAC.
DRET
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- Reunions d’Equips de deganat amb Consell de direcció
Equip de Deganat/ Direcció

Data

Facultat de Dret

16/10

Facultat d’Econòmiques i Empresarials

03/11

Escola Politècnica Superior

01/12

Facultat de Ciències

12/01

Facultat de Lletres

26/01

Facultat de Turisme

11/02

Facultat d’Educació i Psicologia

23/02

Facultat de Medicina

16/03

Facultat d’Infermeria

23/03

- Reunions del consell de directors de departament i consell de degans

Gener

Febrer

Març

Abril

Dj 29

Dc 18

Dc 18-Dc 25

Dc 15

Maig

Juny

Juliol

Agost

Novembre

Desembre

Dc 03-Dl 22

Setembre

Octubre
Dl 5-Dc 21

- Reunions d’àmbits departamentals
Àmbits departamentals

Data

Àmbits departamentals EPS

03/12

Àmbits departamentals econòmiques

05/11

Àmbits departamentals Dret

19/11

Àmbits departamentals de Ciències

15/01

Departament de Biologia (trasllat edifici
LEAR)

13/11

Àmbits departamentals Arts i Humanitats

28/01

Àmbits departamentals FEP

25/02
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- Reunions amb col·lectius de la UdG
Col·lectiu UdG

Data

JPDI - Funcionari

21/01

Comitè PDI-Laboral

12/02
06/05

Consell d’Estudiants

07/05-3/11

Trobada PAS

21/04

Estudis de Relacions Públiques i
Comunicació

15/04

4.2 Oferir als membres de la comunitat universitària amb discapacitat el suport
i les adaptacions necessàries per al seu progrés acadèmic i professional i per a la
integració en la vida universitària
– Programa de suport a les persones amb discapacitat
El Programa de suport a les persones amb discapacitat de la UdG dóna suport aquest curs a
160 persones, principalment estudiants, la qual cosa representa un 1% del total de matriculats.
Per tipus d’estudi, un 84% cursen graus; un 11%, màsters, i un 7%, doctorats. En relació amb la
tipologia de discapacitat que manifesten, la de tipus físic és la majoritària (50 %), però també
es donen casos de discapacitats psíquica i sensorial, i de trastorn de l’aprenentatge, com ara
TDHA i dislèxia.
Amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat (a espais, continguts, etc.) de les persones amb discapacitat que formen, o han de formar part de la comunitat universitària de la UdG, des del
Programa de suport a les persones amb discapacitat s’han fet les actuacionssegüents:
•

55 entrevistes realitzades (per al curs 2015-2016), més les consultes realitzades telefònicament o virtualment.

•

Redacció de 45 informes amb recomanacions per al professorat implicat en la docència
d’aquestes persones.

•

Supressió de barreres físiques que poden impedir o dificultar l’accés i la utilització dels diferents espais que conformen la UdG (amb el Vicerectorat d’Economia i Infraestructures).

•

Realització de les adaptacions tècniques necessàries perquè totes les persones (amb discapacitat reconeguda o no) tinguin ple accés als continguts formatius i informatius que ofereix la UdG. Contractació de 4 assistents personals per a estudiants amb mobilitat reduïda
(final del curs 2014-2015) i de 3 assistents (primer semestre del curs 2015-2016).

•

S’està elaborant una proposta per incloure en la normativa de matrícula i permanència
aspectes específics per a estudiants amb discapacitat, com a part del compromís, per part
del Rectorat, d’implicar-se en la redacció de normatives que atenguin explícitament els
drets de les persones amb discapacitat a la UdG recollits en la legislació vigent.
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Un altre àmbit des del qual s’ha treballat pel suport a les persones amb discapacitat ha estat el
desenvolupament de programes per promoure la formació:
•

Curs “Treballant amb la disCapacitat”. Adreçat a estudiants. La participació en aquest curs
i 25 hores en activitats solidàries han donat dret a 2 crèdits. 30 places.

•

El Programa de suport a persones amb discapacitat va organitzar el dia 9 d’abril, amb la col·
laboració del Pla UdG Saludable i la Càtedra de Promoció de la Salut, la Primera Jornada
sobre els Trastorns de Conducta Alimentària. Adreçada aestudiants (i futurs professionals)
dels àmbits social, educatiu i sanitari, a professorat, a psicopedagogs i professionals de
l’EAPS, i obert a familiars i altres persones interessades en la detecció i atenció dels trastorns de la conducta alimentària. Hi van assistir 45 persones (“Vocació de servei públic i
amb la responsabilitat que la societat exigeix”.

– Accions de difusió del Programa de suport a persones amb discapacitat a la UdG.
Atenció telefònica i virtual als psicopedagogs de centre i/o estudiants. Atenció de 13 consultes.
Coordinació amb Astrid 21 per a l’organització de la VI edició de Pis Amic.
S’han fet accions destinades a establir relacions amb altres administracions possibles subministradores de recursos i/o suports:
•

Signatura d’un conveni amb l’Institut Català de la Salut per treballar aspectes comuns en
salut mental relatives als estudiants de la UdG.

•

Reunions amb la directora dels Serveis Territorials de Benestar Social i Família a Girona
per coordinar la possible estada d’una estudiant amb mobilitat reduïda a la residència de
MIFAS.

•

Coordinació amb la Fundació Ramon Noguera. Reunions per coordinar diferents accions
com ara la col·laboració de l’entitat en tasques de càtering o subministrament de material
per a congressos.

•

Participació en el Patronat de la Fundació ALTEM. Reunió del rector i la delegada amb
l’equip directiu.

•

Signatura de un conveni amb la CRUE per a l’organització de la VI trobada de treball de la
xarxa SAPDU a Girona els dies 22 i 23 d’octubre. Conveni per valor de 9.000 €.

•

Participació en xarxes de treball sobre discapacitat i universitat.

•

Assistència a reunions de la comissió tècnica UNIDISCAT i de la xarxa SAPDU.

•

Organització de la VI trobada de treball de la xarxa SAPDU (Servicios de Apoyo a Personas
con Discapacidad en la Universidad), 22 i 23 d’octubre. A data de 8 d’octubre, hi ha 54
persones inscrites, tot i que se n’esperen 88. Assistència confirmada del secretari d’Universitats i del president de la Sectorial d’Afers Estudiantils de la CRUE.

•

Promoure espais d’orientació i informació sobre els estudis que es fan a la UdG adreçats
als alumnes amb discapacitat que estan fent batxillerat i/o als responsables de l’orientació
psicopedagògica als instituts de Girona.

•

Participació en la JPO i en la sessió formativa a estudiants de la UdG.
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•

Participació en la fira de serveis de la UdG organitzada per la Facultat de Turisme i adreçada als estudiants de primer curs.

•

Presència activa a les xarxes socials pròpies (Facebook, Twitter). 138 seguidors al Facebook, 156 seguidors a Twitter.

VI trobada de treball de la Xarxa SAPDU a Girona els dies 22 i 23 d'octubre. (Foto: El Punt
Avui 23.10.2015)

4.3 Política d’igualtat de gènere
En el programa de govern constava que hem de definir la UdG com a universitat inspirada en
els principis de la igualtat entre persones d’ambdós sexes i dels valors de la convivència i la
solidaritat (pàg. 4). Des de la Unitat d’Igualtat de Gènere s’està treballant per:
•

Enfortir el compromís institucional amb la igualtat de gènere a través de protocols i plans
d’accions específiques per a les polítiques universitàries que garanteixin la igualtat d’oportunitats de gènere de tots els nivells en el marc del Pla d’Igualtat.

•

Elaborar un II Pla d’Igualtat de Gènere per a la UdG d’acord amb el que estableix la Llei
17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

•

Elaborar un protocol d’actuació per a la prevenció i intervenció davant les situacions d’assetjament sexual i violència de sexe, gènere i sexualitats. Pla UdG Saludable, Oficina de
Salut Laboral. Reunions a l’octubre i novembre, treball esborrany del protocol i normatives
legals. Esborrany, desembre 2015. Resolució del rector.

Amb la voluntat de consolidar una política de gènere a la UdG, s’han dut a terme les accions
següents:
a) Amb altres serveis i unitats de la UdG
-

Col·laboració amb l’Oficina de Cooperació en l’organització del Curs d’Introducció
a la Perspectiva de Gènere, divendres 4, 11 i 18 de desembre de 2015. (Vicerectorat de
Relacions Internacionals, Vicerectorat d’Estudiants). Desembre 2015. Alumnes inscrits:
40.
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-

Servei de Llengües: intercanvi de documents sobre llenguatge no sexista.

-

Participació a la Fira d’Entitats organitzada per la Facultat de Turisme, 17 de setembre,
d’11 a 14.

-

Participació de la responsable de la unitat en el Curs d’Introducció a la UdG: “La Unitat
d’Igualtat de Gènere de la UdG”. Organitzat pel Consell d’Estudiants.

-

Oficina de Salut Laboral, Síndic i Campus UdG Saludable: reunions de treball. Protocol
d’actuació, prevenció i intervenció en casos d’assetjament sexual i per raó de sexe.
Campus UdGSaludable.

-

Reunions amb les persones proposades a la Comissió de Gènere per a temes específics:
Salut, Ciències i Dret.

b) Participació i relacions amb altres unitats, xarxes, universitats i organismes
-

Treball en xarxa amb altres universitats: Xarxa Vicens Vives per a temes d’igualtat.
Tema: Assetjament sexual i assetjament per raó sexe: aplicació pràctica dels protocols.
Universitat Politècnica de València, 10 i 11 de desembre de 2015.

-

Recursos humans de suport: Conveni específic de cooperació educativa per a la
realització de pràctiques acadèmiques externes en entitats col·laboradores de l’estudiant
de la Diplomatura de Postgrau en Gènere i Igualtat a la UAB Rubén López Lorenzo;
Assignatura: Pràctiques professionals externes, total de 5 crèdits. Octubre-desembre.
Data de la signatura: 28/07/2015.

-

Màster Interuniversitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania (UB coord.). Oferta
de pràctiques 2016-2017. (Vicerector de Recerca, vicerector de Política Acadèmica i
Docència).

-

Doctorat Interuniversitari en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques (UB,
UAB, UDG, URV i UVIC). Conveni signat. Web de la UdG. Web de la unitat. (Vicerector
de Recerca, vicerector de Política Acadèmica i Docència). Inici delcurs 2015-2016.

c) Treball amb altres institucions i associacions:
-

Signatura d’un conveni específic de col·laboració entre l’Institut Català de les Dones
i la UdG per a l’organització d’actuacions amb perspectiva de gènere. Data de signatura:
15/09/2015.

-

Xarxa de Dones de Girona: reunions; participació en el curs Introducció a la Perspectiva
de Gènere.

-

Ajuntament: participació de la responsable de la Unitat d’Igualtat de Gènere a les
reunions de la Comissió Ciutat-Igualtat.

-

Assemblea d’Estudiants Feministes de la UdG: reunió, col·laboració en la Jornada 25
de Novembre i altres accions.

-

Col·laboració amb el Servei de Publicacions: concurs de relats de la UdG.

-

Participació de la responsable de la unitat a la Trobada de Joves de Girona, al casal jove
4 Rius. Abril.
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-

Participació de la responsable de la unitat a les I Jornades de Lluita Feminista a la
Universitat, organitzades per l’Assemblea d’Estudiants Feministes de la UdG els dies 4,
5 i 6 de març.

-

Assistència de la responsable de la Unitat d’Igualtat de Gènere a la VIII Reunión de
Unidades de Igualdad de Universidades Españolas: Por un compromiso por la
conciliación en la Universidad Pública. Data: 7 i 8 de maig (trobada anual).

-

Promoció de la signatura del manifest conjunt de la Xarxa RUIGEU d’excel·lència de
les unitats d’igualtat amb el compromís de les universitats d’eradicar la violència. Data
del manifest: 25/11/2015.

-

Assistència de la responsable de la unitat a les reunions de la Comissió Dona i Ciència, en
què es preparen accions de compromís interuniversitari en temes d’igualtat (dues
reunions anuals).

d) Altres accions realitzades en el pla d’igualtat de gènere:
-

Manteniment de la web de la Unitat d’Igualtat de Gènere amb informació actualitzada.

-

Recollir i publicar les estadístiques de dades desagregades per sexe per als 3 col·lectius:
PDI, PAS i estudiants, per donar a conèixer la situació i l’evolució a través d’accions i
debat. Dades publicades a la web.

-

Promoure la perspectiva de gènere en la recerca. Publicar Horitzó 2020. Afavorir la
recerca en aquest àmbit amb accions específiques (VR Recerca, OITT).

-

Organitzar actes de participació en activitats amb perspectiva de gènere per a tots els
col·lectius.

-

Organització de la Jornada 8 de Març amb conferències a la universitat i a la ciutat en
col·laboració amb la Xarxa de Dones, l’ICD i altres entitats (film i debat al Cinema
Truffaut). Facultat de Lletres.

-

Organització de la II Jornada 25 de Novembre. UdG.

-

IV Concurs de relats curts: Convocatòria 2015.

-

Diagnosticar i promoure la participació equitativa de dones i homes en els estudis, en
el treball i en els òrgans de decisió de la UdG.

4.4 Oferir al personal de la UdG (PDI i PAS) una formació de qualitat que doni
resposta a les necessitats reals de la Universitat
Enguany el nombre de PAS que es troba participant o havent participat en activitats formatives
són: 683 activitats internes i 40 en externes.
En quant al PDI s’han programat un total de 61 activitats, congressos, cursos, tallers, en el
quals han participat un total de 906 docents.
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Pla integral per a la millora del coneixement d’una tercera llengua
En relació amb la política de PDI i la tercera llengua, com ja s’ha exposat, es va aprovar un pla
integral per a la millora del coneixement d’una tercera llengua. Presentat al Consell de Govern
5/2015, de 25 de juny.
El programa de govern assenyala la internacionalització com a un dels eixos principals de la
política de l’actual equip de direcció de la Universitat de Girona (pàg. 8). Entre els factors més
importants per millorar la projecció internacional de la UdG hi ha impulsar l’anglès com a llengua de treball dins de la universitat i afavorir el domini d’una tercera llengua per part de tota la
comunitat universitària (pàg. 34). D’acord amb això, es va presentar en la reunió del Consell de
Govern de 25 de juny (sessió 5/2015) un document de política lingüística encaminat a fomentar l’ús de la tercera llengua, preferentment anglès, en els diversos col·lectius que integren la
universitat. Aquesta actuació s’ha fet efectiva d’acord amb els objectius generals de la política
de la Generalitat de Catalunya (programa Parla 3 de diagnosi, formació i acreditació del nivell
de llengua), dóna una major rellevància a la tercera llengua, i en particular de l’anglès, en la
docència en els estudis de graus i preveu la programació de cursos específics per a estudiants,
PDI i PAS.
La Universitat de Girona ha programat mitjançant el Servei de Llengües Modernes (SLM),
cursos de formació en tercera llengua (diversos nivells i llengües) adreçats específicament a
estudiants, PDI i PAS. El SLM ofereix, a més, la possibilitat d’acreditar el nivell B2 de llengua
anglesa mitjançant les proves CLUC, que organitzen a la pròpia UdG, i la certificació CertACLES,
que és reconeguda per la majoria de les universitats europees.
Des del Servei de Llengües Modernes s’han programat 7 cursos específics per a l’aplicació de la
llengua anglesa a la docència i a activitats de divulgació de la recerca. El nombre de professors
que han participat en diverses activitats de formació en llengua anglesa al llarg del curs 20142015 ha estat de 89.
Pel que fa al PAS, s’han programat 12 activitats formatives en llengües. La quantitat de PAS
participant en aquest tipus de formació ha estat de 259 (anglès, 237; francès, 1; alemany, 3;
català, 18; xinès, 1).
Amb la intenció de fer un seguiment i una avaluació dels resultats obtinguts, el SLM ha fet un
informe de valoració del canvi de metodologia introduït el 2013-14 en la programació dels cursos
del Pla especial per a la millora del coneixement de l’anglès del PAS de la UdG. L’informe es basa
en una anàlisi del seguiment i de l’èxit dels cursos per part del PAS i en una enquesta adreçada a
tots els participants. L’anàlisi de les dades revela un grau alt d’assoliment dels objectius previstos. L’èxit en la consecució d’un nivell de llengua en un any avala momentàniament la metodologia que s’està emprant actualment; la confirmació o no d’aquesta idoneïtat arribarà quan els
resultats ens permetin valorar quin percentatge de personal de la UdG ha assolit un nivell B2
o superior d’anglès en un període de cinc anys des de l’inici del pla.
- Pla de Formació de la UdG i mobilitat per al perfeccionament professional
Posada en marxa de la Comissió Paritària de Formació del PDI, amb l’objectiu de promoure la
reflexió sobre les línies generals del proper Pla de Formació del PDI (4T Trimestre 2015).
Programes de Mobilitat del PDI: a través del Programa Erasmus + STA 2014-15 (per docència):
28 mobilitats.
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Mobilitat del PAS: Estades de staff training del PAS (Erasmus): 5 en total. D’aquestes estades,
dues corresponen al curs 2014-2015 i han estat realitzades durant el primer semestre del 2015.
Pel que fa al curs 2015-2016, de les tres estades previstes i concedides, una ja ha estat realitzada.

4.5 Potenciar la cohesió institucional mitjançant la promoció i el reforç del
sentiment de pertinença dels membres de la comunitat universitària a la UdG i
enfortir el seu compromís i implicació en els reptes i objectius institucionals
4.5.1 Política de governança
Sobre les accions dirigides a la informatització i simplificació de processos vinculats a la Secretaria General. (“Hem de dotar-nos d’una estructura administrativa fàcilment adaptable que
doni el suport necessari a les línies estratègiques de la universitat, i hem d’aconseguir una
millora i simplificació dels procediments administratius”, pàg. 39).
– S’ha executat la segona fase del directori de càrrecs i encàrrecs consistent en la diagramació
i automatització de tota la gestió dels nomenaments i cessaments, eliminant al màxim la generació de documents en format paper.
Aquesta acció permetrà gestionar de forma més àgil tot el procés de nomenaments i cessaments de càrrecs i encàrrecs de la UdG, disminuirà de forma important el temps de tramitació
i permetrà que en tot moment es pugui fer un seguiment electrònic de l’estat del procediment.
També automatitzarà la comunicació entre àmbits de gestió: recursos humans, economia,
àrees d’estudi, etc., per donar més rapidesa i més garanties als efectes dels nomenaments i cessaments. Finalment, es vincula directament amb el directori de càrrecs i encàrrecs, per donar
transparència a l’organigrama de càrrecs de la UdG.
– S’ha iniciat la primera fase d’elaboració d’una base de dades de tercers, comuna per a totes
les aplicacions informàtiques de la UdG. Aquesta base permetrà disposar d’una única font d’informació, que s’integrarà a les altres eines informàtiques de gestió, i permetrà extreure’n dades
integrades, uniformes i completes de la relació entre la UdG i qualsevol agent extern.
– S’ha iniciat el disseny d’una aplicació que automatitzi tot el procés de proposta, seguiment i
firma de convenis amb tercers, per millorar-ne la gestió interna, evitar el trànsit de documentació en paper i donar transparència en tot moment a l’estat de tramitació de la proposta de
conveni als gestors i al promotor. Aquesta eina permetrà també fer el seguiment de la vigència
del conveni, un cop signat.
– S’ha redissenyat la gestió de l’exercici dels drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició), de protecció de dades de caràcter personal. S’han elaborat els nous formularis, s’ha
automatitzat tota la gestió i s’ha potenciat la tramitació íntegrament electrònica, però amb la
possibilitat de tramitació tradicional.
– S’ha desenvolupat un mòdul per gestionar les incidències i les consultes en matèria de protecció de dades que dóna continuïtat al disseny iniciat el 2014. Aquesta eina permet la gestió
centralitzada de qualsevol incidència o consulta i en facilita la resolució d’una forma àgil i
ràpida.
– S’han incorporat nous serveis a la Seu Electrònica de la UdG (servei de validació de signatures
i validació de documents electrònics) i s’ha potenciat la utilització de serveis que ja s’oferien.
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– S’ha iniciat l’elaboració del llibre d’actes del Consell de Govern i la seva digitalització.
– Conjuntament amb el Vicerectorat de Desenvolupament Normatiu, Governança i Comunicació, s’ha incorporat una pestanya a la intranet de la web per tal que la comunitat universitària
pugui accedir amb més facilitat als acords del Consell de Govern.
– Aprovació de la normativa de reconeixement de la dedicació a càrrecs i tasques de gestió
acadèmica, mitjançant reducció de la docència CG núm. 3/15 (26.03.15). En temps de restriccions, amb un esforç addicional una part de l’estalvi pot facilitar emprendre accions de millora
de la qualitat de la plantilla docent, en particular el pas de personal temporal a temps complet
i altres accions de promoció de la carrera professional del PDI.
Proposta de reducció de crèdits docents Al principi eren 340 crèdits de rebaix i ara són 270;
amb la proposta disminueixen fins a 200, i també es disminueixen als vicerectors i el nombre
de crèdits a disposició del rector.
– Implementació del Portal de Govern Obert i de la Transparència de la UdG .
El dia 1 de juliol, es va publicar el Portal de Govern Obert i de la Transparència de la UdG,
com una eina més cap a la consecució d’una política universitària adequada al que estableix la
Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern. Els criteris utilitzats per a
la selecció de la informació sorgeixen de l’aplicació de la normativa i dels indicadors existents
d’avaluacions externes. El portal conté quatre apartats de govern obert, transparència, seu
electrònica i dades obertes. Es va informar sobre la seva posada en funcionament al Consell de
Govern núm. 2/2015 (26/03/2015).
Es va incorporar al projecte del portal, en règim de pràctiques, una estudiant amb la voluntat d’obrir i fer participar els estudiants en les tasques relacionades amb la gestió acadèmica.
També es va considerar positiu incloure la visió de la Universitat d’aquest col·lectiu en les
tasques de gestió.
També es van realitzar un seguit de reunions amb els caps de servei afectats, així com amb
representants de fundacions de la UdG subjectes a la llei catalana. Es va aprovar una circular
del Vicerectorat de Desenvolupament Normatiu, Governança i Comunicació (núm. 01/2015,
de 15 de juny de 2015), sobre l’aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i sobre la posada en funcionament del portal de
la transparència de la Universitat de Girona. Altres universitats s’han interessat per aquesta
experiència.
Han arribat dues sol·licituds emparades en el dret a la informació que van ser presentades al
Ministeri d’Educació. A data de 17 de novembre de 2015, el nombre de pàgines visitades del
Portal de Govern Obert i de la Transparència són 2.770.
Aprofitant les reflexions sorgides amb caràcter previ a la presentació del Portal, es va presentar una comunicació titulada “La transparència per la transparència, o per la consecució d’un
govern obert? Una oportunitat per a la innovació en la governança universitària” al congrés
Regulating Smart Cities, 11th International Conference on Internet Law and Politics, Barcelona, 2-3 juliol, 2015, Hydens editorial, UOC, 2015.
També s’ha inserit una pestanya a la intranet, arran de la demanda d’alguns claustrals per tal
de tenir un accés directe als acords del Consell de Govern.

54

Informe de gestió al Claustre 17/12/15

4.5.2 Accions de foment de la participació i l’associacionisme
S’ha donat suport al Consell d’Associacions en la campanya de difusió “Coneix el Facebook del
Consell d’Associacions” (febrer) i en l’organització de la 1a Fira d’Associacions (setembre).
S’ha donat suport al Consell d’Estudiants en l’organització de la segona edició del Curs d’Introducció a la Universitat (octubre).
S’han dut a terme una tanda de reunions amb tots els delegats i subdelegats dels diversos centres (els dijous del curs 2014-2015).
A més, s’han realitzat reunions periòdiques amb el Consell d’Estudiants.
Convocar els estudiants a processos participatius per al redisseny del web i per a l’elaboració
de materials de promoció i a col·laborar en la revista UdGent.
S’han incorporat al registre d’associacions de la Universitat de Girona les associacions Moviment Nòmada per la Sostenibilitat i Girona International Students Association.
S’han convocat els ajuts de col·laboració a la Biblioteca, els ajuts del Consell d’Estudiants i del
Consell d’Associacions, i les beques de col·laboració en departaments del Ministeri d’Educació,
Cultura i Esports.
S’ha iniciat el projecte UdG Alumni, que ha de permetre recuperar el contacte amb els exestudiants de la Universitat de Girona i mantenir-hi un vincle de col·laboració.

4.5.3 Accions de promoció cultural i esportiva
Temps de Flors a la Universitat de Girona: concurs per ornamentar el pati de les Àligues, projecte Laberint, de Christine Coveney; projecte Flors, de Sergio Toledo, amb el suport de l’Escola d’Art Floral de Catalunya, al claustre de Sant Domènec; projecte Llibre i arbre, de Marc
Grañén i Jordi Sánchez, amb el suport de l’Escola d’Art Floral de Catalunya, a les escales de
Sant Domènec; actuació del Cor de la Universitat de Girona dins el festival A Cappella; lectura
de Quadern d’Aram, de Maria Àngels Anglada, amb el suport del Grau de Comunicació Cultural i la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada-Carles Fages de Climent; actuació
de la colla castellera Els Xoriguers, juntament amb colles convidades; representació de Nit de
Reis, de William Shakespeare, a càrrec de l’Aula de Teatre de la UdG; concert del Cor de la UdG
amb la col·laboració de la Coral Aula Musical, i primer concurs Temps de Músiques a la UdG.
Temps de Cultura a la Tardor 2015: actuació dels finalistes en el XXVI Concurs Internacional
Paper de Música de Capellades 2015; actuació de la colla castellera Els Xoriguers; segona edició
del festival de teatre interuniversitari ARTSOM, en el marc de Temporada Alta, i projecte d’art
visual Univers(itat), en col·laboració amb l’associació artística Les Golfes.
Suport al Consell d’Estudiants i a l’associació Debat UdG en l’organització i participació a la
Lliga de Debat organitzada per la Xarxa Vives.
Universitat i Esport. Es tracta d’un programa de suport acadèmic per a esportistes d’alt nivell.
Curs 2014-2015. Programa gestionat pel Servei d’Esports, que consisteix en el fet que un esportista d’alt nivell o alt rendiment matriculat a la UdG pugui gaudir del suport acadèmic d’un/a
professor/a tutor/a que l’ajudarà a resoldre problemes derivats de fer compatible la vida acadèmica i la participació en competicions, concentracions o entrenaments oficials.
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Publicació de l’espai Temps de Parlar, o agenda pública del rector per tal d’acostar l’acció de
govern a la comunitat universitària i a l’entorn, que suposarà una contribució a les mesures de
transparència.

4.6 Vetllar per la qualitat de vida de la comunitat universitària
– Pla pilot del teletreball: (Pàg. 40: “Aquesta candidatura està disposada a arribar a acords amb
els representants del PAS respecte a temes com (...) 3) Condicions i requisits del teletreball.)
El 25 de març es va signar un acord entre la Gerència i la Junta de PAS i el Comitè d’Empresa
laboral referent a la implementació del Pla pilot de teletreball. L’objectiu de la implementació
d’aquest pla és facilitar la conciliació de la vida personal del PAS amb les seves responsabilitats
laborals, per avançar així cap a una cultura de treball que es basi en la relació de confiança,
flexibilitat, autonomia, iniciativa i responsabilitat.
La UdG, seguint altres programes de teletreball engegats per diferents universitats públiques
catalanes, ha plantejat de manera proactiva aquest sistema de treball mitjançant un pla pilot
que en aquest moment ja està instaurat.
El 22 de maig es va publicar la web normativa per participar en l’esmentat pla, i es va constituir
la Comissió d’Avaluació i seguiment de la proposta provisional d’assignació de places, en la
qual estan representats la Gerència, el Servei de Recursos Humans, les administracions de les
àrees, la Junta de PAS-F i el Comitè de PAS-L.
Nombre de places convocades: 40. Nombre de places sol·licitades: 24, concedides: 21 (1 renúncia i 2 desestimades per no complir els requisits). Resolució de la gerent de 29.07.2015 d’assignació definitiva de places pilot de teletreball per al PAS de la UdG.
– Millora de les condicions de treball
Un dels compromisos en matèria de PAS recollits en el programa de govern explicita la voluntat d’arribar –mitjançant el diàleg continuat i el treball conjunt entre la Gerència i els representants del PAS– a acords encaminats a millorar substancialment les condicions de treball del
PAS (pàg. 40). En aquesta línia, durant el 2015 s’han aplicat el calendari laborali la jornada i
els horaris de treball aprovats, amb millores respecte del 2014, en la sessió 8/2014 del Consell
de Govern, de data 27/11/2014, i s’ha aprovat, també amb millores per tal d’acostar-nos al de la
resta d’universitats públiques catalanes, el calendari laboral i la jornada i els horaris de treball
per al 2016 (sessió 7/2015 del Consell de Govern, de data 3/12/2015).
– Millorar les condicions de treball i incrementar la seguretat en el treball del personal de la
UdG.
Tasques realitzades, per especialitats:
Seguretat
Elaboració del nou Pla d’Autoprotecció de l’edifici de la Biblioteca de Montilivi. Sessions formatives. Simulacre evacuació. Revisió del Pla pel Comitè d’Autoprotecció. Simulacre. Pla fet.
Sessions informatives fetes.
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Elaboració del nou Pla d’Autoprotecció de la Facultat d’Educació i Psicologia. Revisió del Pla
pel Comitè d’Autoprotecció, sessions informatives i simulacre pendents.
Elaboració del nou Pla d’Autoprotecció de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Revisió del Pla pel Comitè d’Autoprotecció. Pla en procés. Sessions formativesi simulacre fets.
Elaboració del nou Pla d’Autoprotecció de l’Aulari Comú. Pla en procés. Sessions informatives
i simulacre pendents.
Coordinació d’activitats empresarials amb empreses externes com l’empresa Emte Service
SAU, l’empresa Vigilantes de Seguridad, Torras Papel, ... Documentació enviada. Coordinació
feta.
Revisió del terra del gimnàs de la Facultat d’Educació i Psicologia. En procés.
Elaboració de la documentació procediment “Actuació en cas d’emergència en els laboratoris”,
“Quadern informatiu de riscos laborals”, “Procediment en cas d’accident biològic” i la seva
publicació a la web. Fet.
Verificació de la idoneïtat dels elements situats a l’entrada i el compliment de la normativa
d’evacuació a la Facultat de Dret
Revisió de la senyalització i aspectes diversos (gasos tècnics, càmera frigorífica, etc.) de l’Aulari
Comú i LEAR
Gestió de la recollida de residus tòxics i perillosos
Sessió formativa sobre OSHAS pels membres del CSSL
Sessió formativa sobre treballs en la càmera de fred del LEAR
Sessions de treball amb tècnics de Seguretat i Salut laboral de la UniversidadHispalense de
Sevilla. Intercanvi d’experiències.
Realització de reunions informatives amb àrees d’estudi, deganats i departaments.Àrea d’Estudis de Ciències, Àrea d’Estudis d’Econòmiques, Àrea d’Estudis d’Educació i Psicologia, Àrea
d’Estudis d’Infermeria i Medicina i Àrea d’Estudis de Lletres i Turisme, amb presència del
deganat, de l’administradora i, a vegades, dels departaments de l’àrea.
Reunió amb un responsable de manteniment i prevenció de riscos laborals de la Universitat de
Primorska (Eslovènia). Intercanvi d’experiències.
Higiene
Revisió i manteniment de campanes de gasos i de seguretat biològica.
Supervisió de les instal·lacions d’un equip generador de raigs X en els Serveis Tècnics de Recerca. Fet.
Determinar els requeriments tècnics que ha de reunir el servei de manteniment preventiu de
les vitrines de gasos i de les vitrines de seguretat biològicaMesures temperatura, humitat i
estrès tèrmic de la Consergeria de l’Aulari Comú. Fet
Mesures temperatura, humitat i estrès tèrmic de la Consergeria de l’Aulari Comú. Actuació
posterior.
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Avaluació dels riscos biològics del personal del LEQUIA que agafa i analitza mostres de depuradores, abocadors i purins.
Revisió de les condicions de treball de l’espai de secretaria econòmica de la Facultat de Lletres
Mesures temperatura, humitat i estrès tèrmic d’un espai de la Facultat d’Infermeria i Facultat
de Medicina.
Mesures de soroll en un despatx de la Facultat de Dret
Mesures de soroll al Servei Informàtic (Aulari Comú). Presentació de l’informe amb recomanacions. En procés
Participació en el projecte CAREX-CAT, un programa d’investigació per tal de caracteritzar
l’exposició laboral a agents cancerígens. En procés
Ergonomia i psicosociologia aplicada
Avaluació dels llocs de treball amb pantalles de visualització de dades a l’Àrea d’Estudis d’Econòmiques. Vint-i-dos llocs de treball avaluats.
Planificació de l’enquesta de riscos psicosocials pel personal docent i investigador. 29% participació. En procés
Revisió ergonòmica dels llocs de treball de Consergeria de la Facultat de Ciències i de l’Aulari
Comú.
Elaboració d’un informe relatiu a un conflicte interpersonal, seguint el procediment corresponent. En procés
Sessió formativa sobre la gestió de l’estrès. Dues sessions.
Realització de reunions informatives amb àrees d’estudi, deganats i departaments. Àrea d’Estudis de Ciències, Àrea d’Estudis d’Econòmiques, Àrea d’Estudis d’Educació i Psicologia, Àrea
d’Estudis d’Infermeria i Medicina i Àrea d’Estudis de Lletres i Turisme, amb presència del
deganat, de l’administradora i, a vegades, dels departaments de l’àrea.
Medicina del treball
Revisió i manteniment de tots els desfibril·ladors externs automàtics (DEA)
Publicitada la informació sobre la gestió durant els processos d’incapacitat temporal a la web
Sessió formativa sobre desfibril·ladors. En procés
Possibilització de la realització de l’examen de salut en els diferents campus i adaptació de
l’aplicatiu corresponent.
– UdG Saludable
Participació en el projecte “Via Universitària: accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i
retorns dels estudis universitaris”, que té per objecte realitzar una enquesta a estudiants universitaris per tal de generar informació rigorosa, objectiva i àmplia sobre les condicions de vida
i les formes de vinculació amb l’estudi de la població estudiantil universitària.

58

Informe de gestió al Claustre 17/12/15

Projecte impulsat i finançat per la Fundació Jaume Bofill (FJB), en col·laboració amb la Xarxa
Vives d’Universitats (XVU), que pretén fornir dades i elements d’anàlisi comuns per a les universitats de la XVU sobre les característiques dels estudiants i del seu recorregut universitari.
Conveni signat el febrer 2015 (vicerectorad’Estudiants).
Guanyar salut positiva biopsicosocial i prevenir malalties en els membres de la comunitat
universitària:
Curs d’Ús de Desfibril·ladors Externs Automàtics (DEA) per a tota la comunitat universitària.
Participació de 100 estudiants. En curs.
I Jornada UdG Saludable, adreçada a tota la comunitat, amb el tema central d’alimentació
saludable i ús responsable dels aliments.
Programa “Mou-te a la Feina!”, dirigit especialment al PAS i el PDI de la Universitat de Girona.
Formació bàsica per conscienciar-nos de la importància de cuidar la salut, també al lloc de
treball. 157 treballadors (Vicerectorat de Planificació, Innovació i Empresa i Servei d’Esports).
Dia Mundial de la Hipertensió Arterial. Activitat adreçada a tota la comunitat, amb determinació de la pressió sanguínia i consells de salut.
Concurs de receptes saludables dirigit a tota la comunitat per difondre propostes culinàries
saludables. Periòdic.
ExpoJove. Taula informativa adreçada als possibles nous estudiants de la UdG, que fa difusió
de la importància de la salut i dels entorns saludables. Participació de 330 estudiants.
Setmana Saludable, adreçada a tota la comunitat, amb activitats que promouen la salut.
Curs de Prevenció de drogodependències en el marc de la promoció de la salut, adreçat als
estudiants i en col·laboració amb la Fundació Promoción y Desarrollo Social. (Programa Tu
Punto). (Vicerectorat d’Estudiants). En curs.
Exposició monitoritzada “Sota pressió”, adreçada especialment als estudiants. La finalitat
d’aquesta proposta és provocar la reflexió dels joves en relació amb la seva manera de prendre
decisions dins dels grups d’iguals. Participació de 275 estudiants.
Taller “Com preparar una carmanyola”. Tallers d’alimentació saludable adreçats al PAS i PDI
per ajudar a confeccionar carmanyoles saludables. 60 treballadors.
Obra de teatre Què passa amb el whatsapp?, dirigida a tota la comunitat. Per promoure la
reflexió crítica entorn dels riscos per a la salut i la vida en societat per un ús inadequat de les
tecnologies de la informació i la comunicació. 510 estudiants.
Programa de Passion Generation. Seminari “El teu futur laboral: un simple treball o la teva
autèntica passió?”, adreçat a estudiants per adquirir motivació i assertivitat en els estudis i la
inserció laboral. (Vicerectorat d’Estudiants).
Butlletí Saludable de la UdG adreçat a tota la comunitat, amb l’objectiu de transmetre coneixements a la comunitat universitària sobre hàbits saludables. 5 números publicats, el 6è en
preparació.
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Curs “Accions de salut per a Joves”. L’objectiu del curs és aportar als alumnes coneixement
sobre les bases científiques i operatives de la salut pública en el desenvolupament de les seves
competències, i capacitar-los en la utilització d’instruments per a la realització d’activitats i
serveis. 14 estudiants (Vicerectorat d’Estudiants).
Itineraris Saludables de la Universitat de Girona, orientats a promocionar l’activitat física de la
comunitat en particular i de la ciutadania en general.
Curs “Joves i salut”, adreçat a estudiants per formar-los com a agents de salut i que actuïn dins
i fora de la Universitat.
Exposició monitoritzada “Ètica etílica”, adreçada a tota la comunitat però en especial als
estudiants. Està pensada perquè els joves agafin consciència dels perills del consum abusiu
d’alcohol. 390 estudiants.
Dia de la prova ràpida de la sida, dirigida a tota la comunitat, però en especial als estudiants.
L’objectiu és facilitar l’accés a aquesta prova, identificar possibles positius i donar consells de
salut pel que fa a la prevenció i a les conductes de risc. 23 proves realitzades.
Campanya per promocionar el consum de fruita entre la comunitat universitària.
Acreditació d’establiments promotors de l’alimentació mediterrània (AMED) a tots els centres
de restauració de la Universitat de Girona i al Parc Científic i Tecnològic. 100% dels centres
restauració.
Participació en el protocol d’actuació per a la prevenció i la intervenció davant situacions
d’assetjament sexual i per raons de gènere a la Universitat.
Adhesió dels centres de restauració de la Universitat de Girona i el Parc Científic i Tecnològic
a la campanya “Aquí Sí Fruita”, promoguda pel Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya.
Campanya “Passo de Fumar”. Programa de cessació del consum de tabac i de cànnabis adreçada als estudiants i promoguda pel Departament de Salut. Agència Catalana de Salut Pública.
14 persones.
Instal·lació de desfibril·ladors a tots els campus de la Universitat de Girona. Amb la col·laboració
de Dipsalut.
Estand informatiu de reducció de conductes de risc a les Fires i Festes de Sant Narcís. La idea
de la nit alternativa consisteix a mostrar als joves que hi ha opcions per passar-ho bé sense la
necessitat d’incórrer en conductes de risc (consum de substàncies, addiccions, etc).
Realització d’activitats en cooperació amb associacions vinculades amb la salut: Oncolliga, Associació Espanyola contra el Càncer (AECC), Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia
(ACAB), Associació Gironina de Prevenció i Ajuda a les Malalties del Cor (Gicor), etc., adreçades a la comunitat universitària i a la ciutadania en general.
Activitats en suport de La Marató de TV3 (Fundació de La Marató de TV3). En curs.
Participació a l’Oncotrail: activitat esportiva amb finalitat benèfica adreçada a les persones
amb càncer.
Col·laboració amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en el marc del PAFES
(dia mundial de l’activitat física).
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Taller “El valor dels aliments”, de l’Associació de Naturalistes de Girona. Aprofitament dels
aliments i consum responsable. 10 estudiants.
Jornada de detecció i control de la hipertensió adreçada als ciutadans de Girona, organitzada
amb Gicor.
Formació en alimentació saludable a nens de tercer i quart de l’escola Joan Bruguera de Girona.
3 sessions, 63 nens.
Dia de la sida. Diferents activitats per conmemorar el Dia de la Sida amb l’Associació Comunitària Anti-Sida (ACAS Girona).
Col·laboració amb la Taula de Salut Jove de Girona (Salutacció).
Coordinació i secretaria de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables (US.CAT).Vocalia de
la Xarxa Espanyola d’Universitats Saludables (RES). Membre de la xarxa europea Universitats
Promotores de la Salut (HPU). Membre de la Xarxa Iberoamericana d’Universitats Promotores
de la Salut (RIUPS).

4.7 Millorar les condicions de treball i incrementar la seguretat en el treball del
personal de la UdG
Elaboració del nou Pla d’autoprotecció de l’edifici de la Biblioteca de Montilivi. Sessions formatives. Simulacre d’evacuació. Revisió del Pla pel Comitè d’Autoprotecció. Simulacre. Pla fet.
Sessions informatives fetes.
Elaboració del nou Pla d’autoprotecció de la Facultat d’Educació i Psicologia. Revisió del Pla
pel Comitè d’Autoprotecció. Sessions informatives i simulacre pendents.
Elaboració del nou Pla d’autoprotecció de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
Revisió del Pla pel Comitè d’Autoprotecció. Pla en procés. Sessions informatives i simulacre
pendents.
Elaboració del nou Pla d’autoprotecció de l’Aulari Comú. Revisió del Pla pel Comitè d’Autoprotecció. Pla en procés. Sessions informatives i simulacre pendents.
Coordinació d’activitats empresarials amb empreses externes com ara Emte Service SAU, Vigilantes de Seguridad, Torras Papel... Documentació enviada. Coordinació feta.
Revisió i manteniment de campanes de gasos i de seguretat biològica. En procés.
Revisió i manteniment de tots els desfibril·ladors externs automàtics (DEA).
Revisió del terra del gimnàs de la Facultat d’Educació i Psicologia. En procés.
Elaboració de la documentació de procediment “Actuació en cas d’emergència en els laboratoris”, “Quadern informatiu de riscos laborals”, “Procediment en cas d’accident biològic” i la seva
publicació a la web. Fet.
Supervisió de les instal·lacions d’un equip generador de raigs X als Serveis Tècnics de Recerca.
Fet.
Avaluació dels llocs de treball amb pantalles de visualització de dades a l’Àrea d’Estudis d’Econòmiques. En procés.
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Planificació de l’enquesta de riscos psicosocials pel personal docent i investigador. En procés.
Determinar els requisits tècnics que ha de reunir el servei de manteniment preventiu de les
vitrines de gasos i de les vitrines de seguretat biològica.
Mesures temperatura, humitat i estrès tèrmic de la Consergeria de l’Aulari Comú. Actuació
posterior.
Avaluació del personal del LEQUIA que agafa i analitza mostres de depuradores, abocadors i
purins.
Revisió ergonòmica dels llocs de treball de la Consergeria de la Facultat de Ciències i de l’Aulari
Comú.
Revisió de les condicions de treball de l’espai de secretaria econòmica de la Facultat de Lletres.
Elaboració d’un informe relatiu a un conflicte interpersonal, seguint el procediment corresponent. En procés.
Mesures de temperatura, humitat i estrès tèrmic d’un espai de la Facultat d’Infermeria i de la
Facultat de Medicina.
Mesures de soroll en un despatx de la Facultat de Dret.
Mesures de soroll al Servei Informàtic (Aulari Comú). Presentació de l’informe amb recomanacions. En procés.
Verificació de la idoneïtat dels elements situats a l’entrada i el compliment de la normativa
d’evacuació a la Facultat de Dret.
Revisió de la senyalització i aspectes diversos (gasos tècnics, càmera frigorífica, etc.) de l’Aulari
Comú i l’edifici LEAR.
Gestió de la recollida de residus tòxics i perillosos.
Publicar a la web la informació sobre la gestió durant els processos d’incapacitat temporal.
Sessió formativa sobre OSHAS pels membres del CSSL.
Sessió informativa sobre l’estrès. En procés.
Sessions de treball amb la Universitat Hispalense de Sevilla. Intercanvi d’experiències.
Sessió formativa sobre treballs a la càmera de fred del’edifici LEAR.
Sessió formativa sobre desfibril·ladors. En procés.
Participació en el projecte CAREX-CAT, un programa d’investigació per tal de caracteritzar
l’exposició laboral a agents cancerígens. En procés.
Possibilitat de realització de l’examen de salut en els diferents campus i adaptació de l’aplicació
corresponent.
Realització de reunions informatives amb àrees d’estudi, deganats i departaments.
Reunió amb representants de la Universitat de Primorska (Eslovènia). Intercanvi d’experiències.
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Marc 5. PROGRAMA CAMPUS, INFRAESTRUCTURES, RECURSOS I ORGANITZACIÓ
5.1 Promoure accions destinades a una gestió més eficient dels recursos, que
contribueixi a la sostenibilitat econòmica
Enguany han estat elaborats i aprovats el pressupostos corresponents als exercicis 2015 (sessió
ordinària núm. 2/15, de 17 de març de 2015, del plenari del CS) i 2016 (sessió ordinària núm.
6/15, de 10 de desembre de 2015, del plenari del CS).
Tant un com l’altre han estat confeccionats d’acord amb les directrius marcades pel Consell
Social, sobre la base d’un model econòmic sostenible i estable, susceptible d’ajustaments en
funció de possibles fluctuacions producte de la situació actual. S’han construït des d’una actitud de responsabilitat pressupostària, conscients que el manteniment dels comptes sanejats és
essencial per assegurar el futur de la Universitat.
S’ajusten a la normativa vigent i compleixen els principis d’estabilitat pressupostària, prudència en l’estimació d’ingressos provinents de la subvenció pública a càrrec dels pressupostos de
la Generalitat de Catalunya i rigor en l’estimació dels provinents de les taxes per matrícula.
Seguint les directrius esmentades, d’una banda el pressupost per a l’exercici 2015, equilibrat
per un import de 88.297.041 €, i de l’altre el corresponent a l’exercici 2016, equilibrat per un
import de 89.323.853 €, posen de manifest una millora tant en el finançament provinent de la
Generalitat de Catalunya, per l’eliminació del topall del +/–0,5 aplicat durant exercicis anteriors, com en els ingressos per matrícules, per l’increment de crèdits matriculats, no del preu
d’aquests.

Previsió ingressos corrents
2014
2015
2016
Generalitat de Catalunya
50.662.791 51.370.192 53.340.184
Matrícules
23.816.054 24.239.746 25.546.891

Els pressupostos de tots dos exercicis inclouen la classificació per programes i, per primera
vegada, s’hi han inclòs indicadors de context, en un gest de transparència, per facilitar la
lectura i comprensió de les accions detallades (“Les universitats han de complir les seves funcions amb total autonomia política, transparència i llibertat ideològica plena”, PG, pàg. 10).
Els indicadors s’ajusten als objectius establerts en el Pla d’acció de govern i en el programa
de govern. La voluntat és mantenir aquests indicadors associats al pressupost per programes
fins a l’exercici 2017, per tal de disposar d’evolucions en els indicadors que donin suport a
la presa de decisions i a la definició acurada en l’enfocament més estratègic de la despesa
prevista per a l’exercici.
Les accions portades a terme vers una gestió més eficient dels recursos queden reflectides tant
en el pressupost de 2015 com en l’aprovat per al 2016, on es pot veure una tendència a l’increment dels ingressos corrents (capítols 3, 4 i 5) i a una baixada de les despeses corrents de béns
i serveis (capítol 2).
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INGRESSOS

2015

2016

2016 /2015

% 2016
/ 2015

3 Tax es, preus públics i altres ingressos

27 .659.866,00

28.488.1 61 ,00

828.295,00

4 Transferències corrents

53.87 6.583,00

55.636.1 7 2,00

1 .7 59.589,00

3,3%

231 .665,00

245.591 ,00

1 3.926,00

6,0%

81 .7 68.1 1 4,00

84.369.924,00

2.601 .81 0,00

5 Ingressos patrimonials
Subtotal corrent
6 V enda d'inv ersions reals

3,00

3,00

0,00

7 Transferències de capital

4.923.91 5,00

4.923.91 6,00

1 ,00

4.923.91 8,00

4.923.91 9,00

1 ,00

Subtotal capital

3,0%

3,2%
0,0%
0,0%
0,0%

8 Actius Financers

1 .605.003,00

9 Passius financers

6,00

6,00

0,00

0,0%

1 .605.009,00

30.01 0,00

-1 .57 4.999,00

-98,1 %

88.297 .041,00 89.323.853,00 1.026.812,00

1,2%

Subtotal financer
T OT AL INGRESSOS
DESPESES

2015

1 Despeses de Personal *
2 Despeses corrents de bens i serv eis
3 Despeses financeres
4 Transferències corrents
5 Fons de contingències
Subtotal corrent
6 Inv ersions reals
7 Transferències de capital
Subtotal capital

30.004,00 -1 .57 4.999,00

2016

63.592.01 6,00
1 7 .033.27 9,00

65.450.67 5,00
1 5.7 1 1 .923,00

-98,1 %

2016 /2015

% 2016/
2015

1 .858.659,00
-1 .321 .356,00

2,9%
-7 ,8%

258.007 ,00

27 8.306,00

20.299,00

7 ,9%

1 .601 .250,00

2.1 20.41 0,00

51 9.1 60,00

32,4%

1 ,00

1 ,00

0,00

0,0%

82.484.553,00

83.561 .31 5,00

1 .07 6.7 62,00

1 ,31 %

4.834.448,00

4.7 82.451 ,00

-51 .997 ,00

-1 ,1 %

8,00

7 ,00

-1 ,00

-1 2,5%

4.834.456,00

4.7 82.458,00

-51 .998,00

-1 ,1 %

8 Actius financers

30.004,00

30.004,00

0,00

0,0%

9 Passius financers

948.028,00

950.07 6,00

2.048,00

0,2%

97 8.032,00

980.080,00

2.048,00

0,2%

88.297 .041,00 89.323.853,00 1.026.812,00

1,2%

Subtotal financer
T OT AL DESPESES

El pressupost aprovat per al 2015 s’ha publicat a la Seu Electrònica de la UdG i al DOGC (Edicte
de 18 març de 2015, pel qual es fan públics el pressupost i la relació de llocs de treball del PAS
de la Universitat de Girona corresponents a l’any 2015). Pel que fa al del 2016, donada la seva
recent aprovació, està previst publicar-lo properament.
És també significatiu i s’ha de destacar que, derivada de la signatura d’un nou conveni el 2015,
amb una vigència de quatre anys, l’aportació del Banc de Santander ha quedat incrementada
en 175.000 €, passant de 425.000 € a 600.000 €, durant el període 2015-2018.
- En relació amb la situació del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona:
S’adjunta un quadre on es detalla: a) el nombre d’empreses ubicades en el PTiC, b) l’aportació
anual de la UDG i c) el resultat EBITDA (beneficis abans d'interessos, impostos, depreciacions
i amortitzacions), les dades són les següents:
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1. Dades rellevants Parc científic i tecnològic (anys 2013, 2014 i 2015).
Any

Aportació UdG

Ingressos
d'explotació

Despeses
d'explotació

Nombre d'empreses
d'explotació

2013
2014

2.525.975
1.673.000

1.965.000
2.172.000

2.313.000
2.447.000

81
83

2015
2016

1.150.000
900.000

2.185.000
1.641.000

1.930.000
1.450.000

101

2. Resultat
EBITDA: Beneficis abans d'interessos, impostos, depreciacions i amortitzacions.
2013
2014

958.000
1.641.000

2015

1.450.000

3. Deute:

En els darrers 3 anys l’import no varia són 42 milions d’euros.

5.2 Optimització de recursos destinats a minimitzar els efectes de la recessió
econòmica
Durant l’any 2015 s’ha mantingut l’actitud de prudència i contenció en la despesa corrent de
funcionament en totes les partides de subministraments, comunicació, atencions protocol·làries,
dietes i despeses de locomoció.
S’han aplicat mesures d’estalvi en els subministraments, que han suposat una disminució dels
costos malgrat la posada en servei de l’edifici Lear i d’haver augmentat altres consums, com la
CPD; també hi ha repercussió del cost de la part fixa de l’edifici Mercadal.
S’ha fet el procediment de licitació consorciada per al subministrament d’energia elèctrica amb
la resta de les universitats públiques catalanes. Aquesta mesura, unida a la que ja es feia de
tancament d’edificis, ha suposat una disminució considerable en la facturació de la companyia
elèctrica segons el quadre següent:
Variació 2015 respecte
2010

Diferència consum
Diferència de cost
Diferència de preu €/kWh

-1.018.072
-261.421,22 €
-0,014300

Pel que fa al subministrament de gas, recentment també ha estat adjudicada de manera consorciada a través del CSUC que s’estima ens significarà un estalvi de 33.900.
La liquidació del pressupost de 2014, aprovada pel Consell Social en la sessió ordinària 3/2015,
de 9 de juliol de 2015, ha posat de manifest aquesta optimització de recursos amb el saldo pressupostari i el resultat econòmic patrimonial de l’exercici 2014 següents:
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ROMANENTS 2014
Total Drets
Total Obligacions
Romanents bruts
Anul·lació drets exercicis anteriors
Romanent net

93.391.012,95
90.337.897,02
3.051.115,93
507.332
2.543.783,79

a
b
c=(a-b)
d
e=c-d

RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL 2014
2014
INGRESSOS
Ingressos ordinaris corrent
91,65
Vendes i prestacions de serveis
6,63
24,10
Preus públics acadèmics
0,82
Altres ingressos de gestió ordinària
60,10
Transferències i subvencions
4,02
Beneficis i ingressos extraordinaris
95,67
TOTAL

2013 Diferència
90,5
1,15
6,48
0,15
21,63
2,47
1,22
-0,40
61,17
-1,07
4,27
-0,25
94,77
0,90

2014
84,34
63,13
5,59
-0,05
15,57
0,10
4,02
0,51
88,87

2013 Diferència
89,44
-5,1
64,31
-1,18
5,84
-0,25
-0,36
0,31
19,43
-3,86
0,22
-0,12
3,94
0,08
0,93
-0,42
94,31
-5,44

DESPESES
Despeses ordinàries
Despeses de personal
Dotacions per amortitzacions
Variació per provisions
Despeses de bens i serveis
Despeses financeres
Transferències i subvencions
Pèrdues i despeses extraordinàries
TOTAL
RESULTAT

6,80

0,45

6,35

5.3 Adequar l’estructura organitzativa de les àrees d’estudis a les necessitats de
gestió segons la disponibilitat pressupostària
-Modificació de l’RLT
En el programa de govern vam adquirir el compromís de revisar la relació de llocs de treball
per poder-la ajustar a la situació real com a garantia d’estabilitat del personal (pàg. 40).
També queda reflectida en el programa la necessitat de l’adaptació de l’organització administrativa a les línies estratègiques de la Universitat (“La Universitat de Girona haurà d’emprendre línies estratègiques fonamentals que necessitaran el suport d’una gestió administrativa
qualificada i que, en un marc de recursos limitats, haurà de ser duta a terme mitjançant la
reorganització actual de la plantilla del PAS”, pàg. 38).
És en aquest sentit que des de Gerència s’ha treballat i es continua treballant en la realització
de tota una sèrie d’actuacions encaminades a la modificació de l’RLT, amb el pertinent estudi
organitzatiu previ, i amb la formalització de les convocatòries i resolucions pertinents com a
garantia d’estabilitat del personal.
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Durant l’exercici 2015 les modificacions de la relació de llocs de treball proposades per la
Gerència, amb la preceptiva negociació prèvia amb els representants sindicals i aprovades pel
Consell Social, han estat les següents:
 Actuació referent al col·lectiu d’oficials de suport i auxiliars de serveis.
Comporta l’amortització de 2 places no ocupades i un decrement de cost a l’RLT de –5.858,36
€. Aprovada per acord del Ple del Consell Social, en la sessió ordinària 1/15, de 12 de febrer.
 Actuació referent a la reclassificació dels llocs catalogats com a C1/C2 16 a C1/17.
Sense variació en el nombre d’efectius; increment de cost en l’RLT: 56.920,08 €.
Aprovada per acord de la CCU del Consell Social, en la sessió ordinària núm. CU1/15, de 5
de maig de 2015.
 Actuació referent a la reorganització de les àrees d’estudi i a la definició de l’estructura administrativa que s’haurà d’encarregar de treballar per a la creació del Centre de Postgraus.
Contempla Estableix de manera homogènia el complement de toxicitat per a tots els tècnics
de laboratori, fins ara no regulada d’aquesta manera.
Comporta 11 places incorporades a l’RLT; increment de cost en l’RLT: 521.715,45 €.
Proposta aprovada en la sessió núm. 4/15 del Consell Social.
Aquestes actuacions, sumades a les dutes a terme durant el 2014, donen un resultat de 7 nous
llocs de treball incorporats a l’RLT i un increment de la valoració d’aquesta per import de
401.369,39 €.
L’equip de Gerència segueix treballant amb les unitats pendents, en algunes de les quals ja s’ha
realitzat la fase de treball amb els responsables respectius i s’ha iniciat la preceptiva negociació
sindical. És esperable que durant el primer trimestre de 2016 s’elevi la proposta del proper
grup al Consell Social i que es pugui finalitzar la revisió total de la relació de llocs de treball
abans que s’acabi el primer trimestre de 2017.
Abans de formular les propostes, s’han mantingut reunions entre la Gerència i els representants del personal, amb les direccions dels centres i informatives amb el personal d’administració i serveis, que es van iniciar a finals del 2014. (“L’equip de Gerència negociarà amb els
representants del PAS el just equilibri entre les necessàries reorganitzacions que haurà d’abordar la UdG i el respecte més escrupolós a la legalitat vigent i als drets i deures dels treballadors”) (pàg. 38).

DATA
10/11/2014
24/11/2014
24/11/2014
03/12/2014
03/12/2014
21/01/2015

TEMA
Grup de treball RLT- Consergeries
Grup de treball RLT - Consergeries
Grup de treball RLT – Àrea de la Salut
Grup de treball RLT - Consergeries
Grup de treball RLT – Àrea de la Salut
Consergeries

23/01/2015

Consergeries

26/02/2015

Reunió informativa al personal de
consergeries

ASSISTENTS
Junta PAS-F i Comitè d’Empresa
Junta PAS-F i Comitè d’Empresa
Junta PAS-F i Comitè d’Empresa
Junta PAS-F i Comitè d’Empresa
Junta PAS-F i Comitè d’Empresa
Caps de consergeria, oficials de suport
i auxiliars de servei
Caps de consergeria, oficials de suport
i auxiliars de servei
Caps de consergeria, oficials de suport
i auxiliars de servei
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27/02/2015
11/03/2015
12/03/2015
10/04/2015
13/04/2015
14/04/2015
15/04/2015
16/04/2015
17/04/2015
22/04/2015
24/04/2015
27/04/2015
27/04/2015
29/04/2015
30/04/2015
08/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
19/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
25/05/2015
29/05/2015
05/06/2015
08/06/2015
12/06/2015
19/06/2015
22/06/2015
22/06/2015
29/06/2015
21/07/2015
27/07/2015

Reunió informativa al personal de
consergeries
Sessió informativa PAS
Sessió informativa PAS
Informació a la Direcció de l’EPS
Informació a l’ILLC
Informació a Ciències
Informació a Lletres i Turisme
Atenció a PAS IIA
Informació a IRH
Informació a Infermeria i Medicina
Informació a Dret i Econòmiques
Atenció a PAS EPS
Grup de treball RLT – Àrees d’estudi
De C2 a C1
Atenció a PAS Serveis Centrals
De C2 a C1
Informació a Dep. i Inst. Ciències
Grup de treball RLT
Reunió personal àrees d’estudi
Reunió personal àrees d’estudi
Grup de treball RLT
Informació a Dep. i Inst. Lletres
Grup de treball RLT
Informació a Dep. i Inst. Educació
Informació a caps de servei i adm.
Grup de treball RLT
Informació a Dep. i Inst. Dret
Grup de treball RLT
Informació a Dep. i Inst. Infermeria i Medicina
Grup de treball RLT
Grup de treball RLT – Àrea d’estudis de
Lletres i Àrea d’Educació i Psicologia
Grup de treball RLT – Àrea d’estudis de
la Salut i Àrea d’estudis de Ciències
Informació a Dep. i Inst. EPS
Grup de treball RLT
Reunió informativa sobre el tancament
de la primera fase de modificació de l’RLT
Grup de treball RLT – Criteris d’assignació de places

Caps de consergeria, oficials de suport
i auxiliars de servei
Tot el PAS
Tot el PAS
Director de l’EPS i administrador
Director
Degana FC
Degans FL i FT i administradora
PAS IIA
Director
Degans FI i FT i administradora
Deganes FD i FCCE i administradores
PAS EPS
Junta PAS-F i Comitè d’Empresa
Auxiliars administratius funcionaris
PAS Serveis Centrals
Auxiliars administratius interins
Directors i administradora
Junta PAS-F
PAS àrees d’estudi
PAS àrees d’estudi
Comitè d’Empresa
Directors i administradora
Junta PAS-F
Directors i administradora
Caps de servei i administradora
Junta PAS-F
Directors i administradora
Junta PAS-F
Directors i administradora
Junta PAS-F
Comitè d’Empresa
Comitè d’Empresa
Directors i administrador
Comitè d’Empresa
Tot el PAS
Comitè d’Empresa

Així mateix, durant tot l’any 2015, per part de Gerència s’han atès totes les peticions individuals del personal interessat a tenir informació individualitzada dels processos de modificació
de l’RLT en execució.
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-Remodelació de l’estructura organitzativa de les administracions de les àrees d’estudi
La modificació del model d’estructura organitzativa de les administracions de les àrees d’estudi
s’ha portat a terme tenint en compte les següents consideracions generals i comunes a totes les
modificacions que s’han proposat:
 Mantenir el compromís d’adequar l’RLT a la situació real, reflectint tots els supòsits existents i garantint que la situació i les condicions de tots els llocs estructurals estan incloses
en la relació de llocs de treball.
 En la mesura del possible, no incrementar els costos de personal per capítol 1 i el nombre
d’efectius.
 Donar resposta als objectius definits en el programa electoral.
 Assegurar el suport necessari per al desenvolupament de les funcions pròpies de les unitats
estructurals de la Universitat.
Partint d’aquestes consideracions, el nou model agrupa les administracions d’àrees d’estudi,
reduint les administracions de 9 a 6:







Àrea d’Estudis de Ciències
Àrea d’Estudis de Dret i d’Econòmiques
Àrea d’Estudis d’Educació i Psicologia
Àrea d’Estudis de Lletres i de Turisme
Àrea d’Estudis de la Salut (Medicina i Infermeria)
Àrea d’Estudis Tècnics

El nou model possibilita que una administració doni suport a més d’un centre docent, sense
que impliqui modificacions o replantejament de les facultats o escoles existents.
Per proposar aquesta agrupació ens hem basat en la realitat existent, en relació amb la vinculació actual de les unitats en àrees, en la possibilitat d’encaix tenint en compte l’afinitat, en l’anàlisi de l’activitat de les unitats estructurals i en la determinació de paràmetres que permetin,
al màxim possible, una valoració objectiva dels volums de treball (aquesta anàlisi s’ha utilitzat
per a la decisió de vincular o no unitats a àrees i, sobretot, per al dimensionament adequat dels
efectius destinats).
– Definició de l’estructura administrativa del futur Centre de Postgraus
L’objectiu de la creació d’aquesta estructura és aconseguir un canvi de model en el tractament
de postgraus, màsters i doctorats, per a la qual cosa haurà de treballar enfocada cap a la creació
d’un Centre de Postgraus com a centre docent.
És per això que aquesta nova unitat, sense suposar la desconnexió amb les unitats estructurals
responsables, ha de proporcionar suport especialitzat als responsables acadèmics d’aquests
estudis, sobretot als interuniversitaris i als de doble titulació.
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Es construeix partint de les unitats administratives de l’actual Escola de Doctorat (ED) i de la
Unitat Tècnica de Màsters (UTM), del Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants, i la seva missió
és assegurar la millora dels processos de creació de nous títols i dels de gestió dels estudis en
curs, així com dels d’atenció i orientació als futurs estudiants.
En conseqüència, haurà de coordinar-se amb els serveis específics que tenen assignada la
gestió de processos vinculats amb aquests estudis i amb les unitats estructurals que els tenen
adscrits.
– Actuacions derivades de les modificacions de la relació de llocs de treball.
Un cop aprovades les modificacions de l’RLT a què hem fet referència, s’han portat a terme, en
execució dels acords de modificació i com a garantia d’estabilitat del personal, les actuacions
administratives següents:
 Resolució del rector, de 7 d’abril de 2015, de convocatòria de concurs intern de trasllat pel
sistema de mèrits per proveir dotze llocs de treball d’auxiliar de serveis, agrupacions professionals, i de vint-i-cinc llocs de treball de possibles resultes (convocatòria de provisió
núm. CIFT-1/15).
 Resolució del rector, de 8 de juny de 2015, per habilitar funcionaris interins de la borsa del
grup C, subgrup C2, a ser nomenats com a funcionaris interins del grup C, subgrup C1.
 Resolució del rector, de 22 de juliol de 2015, per la qual es nomenen funcionaris interins de
l’escala administrativa, grup C, subgrup C1, nivell 17.
– Altres actuacions dirigides a una millora organitzativa i a una gestió més eficaç
 La situació de desajustament entre la normativa vigent, el Reglament de provisió de llocs
de treball, aprovat al gener del 1997, i l’evolució de la plantilla del PAS, que ha avançat en
paral·lel a la normativa citada, ens estava portant a situacions i problemàtiques en la provisió de llocs de treball que no tenien una resposta en la normativa interna de la UdG.
En aquests moments s’està treballant molt intensament, i està ja en un estat molt avançat,
en la redacció d’un nou Reglament de provisió de llocs de treball del personal d’administració i serveis funcionari. Però en espera que sigui aprovat el nou reglament, i també amb la
finalitat de tenir una regulació que ens permeti fer front a determinades necessitats amb els
recursos propis, i adaptar-nos així a les restriccions econòmiques a què en aquesta matèria
estan subjectes tant la Universitat de Girona com la resta d’administracions públiques, el
28 de maig el Consell de Govern, en la sessió núm. 4/2015, va aprovar la Normativa per a
nomenament provisional de personal funcionari d’administració i serveis de la Universitat
de Girona i creació de les corresponents borses de treball (A1/A2).
Aquesta normativa respon a la necessitat d’ajustar-se a les característiques i peculiaritats
pròpies del personal d’administració i serveis de la Universitat de Girona i esmenar les
deficiències que es deriven de la situació abans descrita.
Segons ha quedat regulat, la selecció del personal funcionari de carrera que pot ser objecte
de nomenament provisional en un grup o subgrup superior es portarà a terme mitjançant
el sistema de borses o llistes. Aquesta mesura té la conformitat dels treballadors (“Diàleg i
acord amb els representants del PAS”, pàg. 39).
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27 de juliol es van activar les borses dels subgrups A1 i A2, i es va publicar a La Meva UdG la
informació per sol·licitar la inscripció a les borses de funcionaris de carrera dels subgrups
A1 i A2
Nombre de sol·licituds presentades a la borsa A1: 35
Nombre de sol·licituds presentades a la borsa A2: 45
Al mes de novembre s’han començat a formalitzar les primeres convocatòries basades en
aquesta nova normativa.
En referència a les cobertures provisionals dels llocs C1, s’està negociant amb els representants del PAS la refosa de l’actual acord sobre el procediment per a la provisió temporal de
llocs de treball (28 d’abril de 2010) amb aquesta nova normativa.
- Pla pilot de teletreball (vegeu pàg. 62)
 Tal com ha quedat exposat, la Gerència i la Junta de Pas Funcionari estan treballant, i tenen en estat avançat de negociació, un nou Reglament de provisió de llocs de treball per al
personal d’administració i serveis funcionari, més flexible i que doni resposta a les actuals
necessitats, per una banda, i que estigui en línia amb la normativa d’àmbit superior. En
espera de l’aprovació del nou Reglament, i amb la finalitat de facilitar al personal la possibilitat de presentar-se a les convocatòries de provisió de llocs, es va fer efectiva l’aprovació
de la modificació de la Disposició transitòria primera del Reglament de provisió de llocs
de treball del personal d’administració i serveis funcionari de la Universitat de Girona (CG
núm. 2/15- 26.03.15).
 Sota la premissa “igual treball, igual retribució”, des de la nòmina del mes de juliol han
quedat homogeneïtzades les retribucions del PAS laboral temporal que, tot i desenvolupar
les mateixes funcions que altre personal de les mateixes característiques però de caràcter
definitiu, tenien establertes unes retribucions d’import inferior.

5.4 Política de PDI. Plantilla teòrica i assegurament el relleu generacional
En el marc de les accions destinades a una gestió més eficient dels recursos que contribueixi a
la sostenibilitat econòmica, i per donar compliment als compromisos del programa de govern
de l’equip de Rectorat, des del Vicerectorat de Personal Docent i Investigador s’han promogut
les accions següents:
– Elaboració de la plantilla teòrica de PDI de la UdG.
Aquest treball s’ha desenvolupat en les fases següents:
Primera fase, adreçada a definir les figures contractuals dins i fora de la carrera professional del professorat. Realitzada durant el primer trimestre de l’any 2015.
Segona fase, de deliberació entorn dels elements determinants de la plantilla teòrica de PDI
de la UdG. Durant el quart trimestre de l’any 2015.
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Durant aquest estudi s’ha treballat en la determinació dels paràmetres per establir la PT
(figures contractuals, capacitats, encàrrec), amb les aportacions dels departaments i també
d’altres sectors, com ara els representants sindicals i els de diversos col·lectius de la UdG,
reflectides en diversos documents de treball.
S’ha fet un estudi de costos del model de plantilla teòrica, seguint els criteris que progressivament s’han anat consensuant amb les aportacions dels diferents sectors de la Universitat.
– També s’ha redactat un protocol intern per als concursos dels professors associats.
– Redacció d’un document de treball consensuat amb Recursos Humans i Gerència per vetllar per la garantia del compliment dels requisits legals en el desplegament de la contractació de PDI-TP per la via d’urgència.
– Mesures d’estabilització i millora qualitativa de la plantilla de PDI.
S’han promogut mesures dirigides a reduir la despesa de capítol 1 per rebaixos docents com
a reconeixement de càrrecs i encàrrecs de gestió, l’aplicació de les quals ha permès aconseguir un estalvi aproximat de 750.000 euros. Normativa de reconeixement de la dedicació
a càrrecs i tasques de gestió acadèmica, mitjançant reducció de la docència. Consell de
Govern núm. 3/15 (26.03.15). Juntament amb mesures relatives al reconeixement de tutoritzacions de TFG, TFM i pràctiques en empreses, aquesta acció ha permès fer la reserva
pressupostària per a l’estabilització del professorat TC temporal que finalitzava contracte i
també per fer noves contractacions. Concretament, ha permès aprovar per acord del Consell de Govern, en la sessió 5/2015, de 26 de juny, la dotació en interinatge de 23 places
d’agregat, i convocar 10 places de lector.
També es va aprovar el procediment d’avaluació interna per a la transformació a permanents dels contractes de professors col·laboradors temporals, en el marc del qual ja s’han
aprovat, per la Comissió Delegada de Personal, 2 transformacions en l’àmbit d’Infermeria.
– Protocol de control de despesa de programació de crèdits i contractació. Disseny dels procediments a seguir pel que fa a programació i contractació i reformulació del calendari de
programació acadèmica i programació.
– Programa de suport al professorat més gran. S’ha mantingut el programa de suport al professorat de més de 65 anys, amb reducció de 5 crèdits en la seva càrrega docent. En el curs
2015-2016 aquesta mesura ha beneficiat 15 professors.
– Docència transversal i àrees afins. Per tal d’adaptar l’estructura del professorat als reptes
i necessitats de la UdG en docència i recerca s’han dut a terme l’estudi de les càrregues
docents del professorat i l’anàlisi de viabilitat d’establir docència transversal entre àrees
i departaments afins. Aquest criteri s’ha incorporat al document de línies mestres de contractació per al curs 2015-2016 i s’ha materialitzat en la determinació del pla docent per a
aquest curs.
– Rebaixos per intensificació de la recerca, convenis i càtedres. S’ha millorat el protocol d’autorització de rebaixos docents per intensificació de la recerca, convenis i per l’exercici de
càrrecs vinculats a càtedres de la Universitat de Girona.
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– Comissió acadèmica i de professorat ICS-UdG. En el marc del concert ICS-UdG per al
desenvolupament dels estudis de Medicina, s’ha constituït la Comissió Acadèmica i de Professorat, que té com a funcions, entre d’altres, elaborar la planificació de la vinculació de
places docents i assistencials. Així mateix, en aquesta comissió s’ha consensuat un marc
específic per al desenvolupament dels concursos de professorat associat mèdic en l’àmbit
de Medicina, que començarà a posar-se en pràctica el curs 2016-2017.
En el marc d’aquesta comissió també es va consensuar el perfil de la plaça vinculada d’agregat, autoritzada dins la Taxa de Reposició permesa per la llei.
– Aprovació de l’assignació de places Serra Húnter i dels seus perfils (Consell de Govern núm.
3/2015, 26.03.15). Dins el marc de la TRE permesa per la llei, s’ha efectuat la priorització de
l’assignació de les places de professorat permanent, i s’han convocat 3 places de professor
agregat dins el pla Serra Húnter 2015. Els concursos tindran lloc a principi del 2016.

5.5 Optimitzar l’ús de les infraestructures i dels equipaments disponibles per
garantir un bon desenvolupament de la docència, la recerca i les altres activitats
de la Universitat
Avaluació de l’ús de les diferents infraestructures docents, de recerca i de serveis i destinació a
nous usos. Inclou la reassignació d’espais de docència a l’Aulari Comú, de recerca al Parc Científic i de serveis als campus Barri Vell i Montilivi.
S’ha signat un conveni amb l’Ajuntament que permet resoldre diverses qüestions d’interès per
a la UdG. El conveni estableix que la UdG cedirà a l’Ajuntament el local situat a la plaça Jordi
de Sant Jordi, per una durada de 20 anys, prorrogables anualment, i una renda mensual de
1.800,00 € més l’IVA corresponent, revisable cada any segons l’IPC de Catalunya. L’Ajuntament es compromet a portar a terme diferents actuacions demanades per la UdG.
En primer lloc, la cessió a la UdG del vial del carrer Maria Aurèlia Capmany.
En segon lloc, el desplaçament de les parades de bus que actualment es troben davant de la
Facultat de Ciències i davant de l’edifici P-1 .
En tercer lloc, el canvi d’emplaçament dels contenidors de recollida de residus que actualment
estan situats al carrer Maria Aurèlia Capmany.
En quart lloc, l’estudi de la millora de la circulació pel carrer Universitat de Girona, establint-hi
un únic sentit de circulació de vehicles i l’augment de la zona d’aparcament al carrer Universitat de Girona.
En cinquè lloc, l’estudi del replantejament i l’adequació de les rotondes del campus de Montilivi.
En sisè lloc, iniciar la reparació de la zona esfondrada a la rambla d’accés del Servei d’Esports
de la UdG, a causa del mal drenatge de les obres de consolidació del mur.
En setè lloc, instal·lar el sistema d’enllumenat a l’accés al Servei d’Esports de la UdG, a la tanca
del camp de futbol.
En vuitè lloc, reservar per a la Universitat de Girona, i per una durada de 20 anys, prorrogables
anualment, un mínim de 100 places a l’aparcament situat al carrer Muralla.
I, en darrer lloc, revisar la taxa de recollida i gestió de residus que abona la UdG.
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-

Creació de menjadors per a estudiants, PAS i PDI als campus Barri Vell i Montilivi. S’han
creat dos equipaments de menjador en espais que fins ara no s’utilitzaven. El menjador
de Montilivi ja està en funcionament. Està previst que el menjador del Barri Vell entri en
servei a principi del 2016.

-

Millores en l’aprofitament dels mòduls del campus Montilivi, dels espais de l’Aulari Comú,
de les Àligues i del carrer Alemanys. Reforma del local per a l’OSL, rehabilitació del mòdul
M-7 per al Servei d’Esports, reforma del mòdul M-9 per a magatzem de Patrimoni, reforma
del magatzem AC-S119 per donar cabuda al magatzem d’UdG AiR, divisió del local A.S106
per a arxiu, locals a l’edifici del carrer Alemanys.

-

Cessió a la UdG del vial del carrer Maria Aurèlia Capmany al campus de Montilivi. Cessió
per part de l’Ajuntament de Girona per un període de 20 anys i integració al campus
de la UdG. Implicarà una reforma viària i de l’aparcament que es detalla a continuació:
a. El vial entre la Facultat de Ciències i l’Aulari Comú passarà a estar tancat al trànsit i
s’incorporarà plenament al campus com un espai lliure de vehicles. Aquest fet suposarà una millora molt destacable per a tota la comunitat universitària, ja que facilitarà
el trànsit de persones i materials entre l’Aulari Comú, la Facultat de Ciències i l’EPS,
alhora que disminuirà el perill que existeix en l’actualitat, lligat al trànsit constant de
vehicles. També permetrà incrementar els espais de trobada.
b. Les parades de l’autobús que ara estan situades davant de Ciències i del P-I es traslladaran provisionalment al costat del centre de menors de Montilivi. La seva ubicació
definitiva serà darrere l’Aulari Comú.
c. La pacificació del vial implica que s’hagin hagut de traslladar a la Facultat de Dret els
aparcaments actuals de la Facultat de Ciències i del CIAE i que, inevitablement, s’hagin
hagut d’eliminar les places d'aparcament lliure que fins ara hi havia a la Facultat de
Dret. L’entorn del campus de Montilivi té la capacitat suficient per absorbir les places
lliures que s’han reduït a la Facultat de Dret. Tot i això, s’està negociant amb l’Ajuntament transformar les places en línia del carrer Universitat de Girona en places en bateria, de manera que acabi augmentant el nombre total de places lliures.
d. S’unirà el camí de vianants a banda i banda del vial del carrer Maria Aurèlia Capmany.
e. L’aparcament de motos que hi havia a l’Aulari Comú s’integrarà al campus com un
espai de trobada i descans, amb arbres i bancs. També s’incrementaran els aparcaments
per a bicicletes. Es procedirà de manera semblant a l’aparcament fins ara reservat de
Ciències.
f. L’aparcament que hi havia entre el CIAE i l’IES Montilivi es transformarà en un espai
amb arbres, gespa mediterrània, bancs, fonts i espais de pícnic.

-

Entrada en servei de l’edifici LEAR i trasllat dels despatxos i laboratoris del Departament
de Biologia.

-

Dotació de servei de seguretat permanent en dies laborables el campus del Barri Vell, amb
la finalitat d’augmentar la seguretat de tots els membres de la comunitat universitària.
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-

Pàrquing de les Àligues. Condicionament i racionalització del pàrquing del Rectorat per tal
d’incrementar les probabilitats que tothom (estudiants, PAS, PDI i persones externes) que
sigui convocat a una reunió al Rectorat tingui una plaça d’aparcament garantida. Aquesta
racionalització ha permès assignar places reservades als membres del Consell de Direcció
de la Universitat, el síndic o les persones amb mobilitat reduïda, per exemple.

-

Planificació i priorització de les actuacions en infraestructures per l’any 2016 que s’hauran
de portar a terme en centres docents i serveis centrals.

5. 6 Responsabilitat social corporativa
Actuacions per adaptar els espais a les persones amb diversitat funcional. Urbanització de l’accés a la capella del Roser, reposició de paviment i accessos al campus Montilivi, millora del
paviment del claustre de Sant Domènec.
Gestió de residus. Dissenyar una política interna de residus basada en el principi de les tres
erres, segons la jerarquia següent: 1 Reduir (prevenir) - 2 Reutilitzar - 3 Reciclar. Actuacions:
1. Estudi sobre la quantificació i la caracterització de residus generats a la UdG (2014-2015).
2. Disseny de protocols. 3. Projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus
municipals. 4. Xarxa d’Universitats Residu Zero. 5. Compostatge. 6. Instal·lació de contenidors
de reciclatge.
1. Estudi sobre la quantificació i la caracterització de residus generats a la UdG (2014-2015):
de l’estudi se’n desprèn que la generació diària per càpita a la UdG és de 0,096 kg (213,39
kg/dia UdG), onze vegades inferior a la mitjana gironina.
2. Disseny de protocols de seguiment per a la quantificació/caracterització de residus.
3. Projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals: Presentació
del projecte Taller d’Ambientalització de la UdG a la convocatòria d’ajuts de l’Agència de
Residus de Catalunya. Creació d’un espai, a mode de deixalleria, on concentrar diverses
fraccions de residus generats als campus, posant en pràctica diversos processos que en
facilitin la reutilització.
4. Xarxa d’Universitats Residu Zero: creació del grup de treball en el marc de la Comissió de
Responsabilitat Social Universitària de l’ACUP. Desplegament de la plataforma de demanda de projectes i treballs de residu zero (grau, màster) i plans de prevenció de residus.
5. Compostatge: Recollida i seguiment del residu de marro del cafè de tots els concessionaris
del Campus Montilivi ( CM) per al procés de compostatge de l’hort ecosolidari de la UdG.
Anàlisi de qualitat.
6. Instal·lació de contenidors de reciclatge de material d’escriptura: projecte en conveni amb
l’ANG. Biblioteca CM, biblioteca CBV i vestíbul Emili Grahit.
Comunicació Ambiental: Dissenyar i promoure activitats i actuacions encaminades a informar
i sensibilitzar la comunitat universitària, i per extensió la resta de la ciutadania. Actuacions:
1. Itinerari ambiental. 2. 5è Congrés Internacional de la Bicicleta. 3. Calendari ambiental. 4.
Disseny i elaboració de material de difusió. 5. Participació en esdeveniments.
1. Itinerari ambiental: disseny d’un web i un tríptic sobre un itinerari d’ecologia urbana i medi
natural al CM.
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2. 5è Congrés Internacional de la Bicicleta: participació amb la ponència “Bicicletes universitàries UdG: un projecte sostenible de mobilitat”.
3. Calendari ambiental: fitxa descriptiva de l’efemèride, en què es relaciona el tema de celebració amb projectes i grups de recerca de la UdG.
4. Disseny i elaboració de material de difusió: cartells, tríptics, fullets digitals, etc.
5. Participació en esdeveniments: Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, Setmana de
l’Energia, Setmana Europea per a la prevenció de residus.
Millores en la mobilitat: Vetllar per la progressiva disminució de l’ús individual del vehicle
privat, promocionant mitjans de transport ambientalment més eficients com anar a peu, en
bicicleta, en transport públic i en cotxe compartit. Actuacions: Enquestes anuals de mobilitat
universitària, estudis específics de mobilitat, cotxe compartit “Fes e-dit”, “Vine a la UdG amb
Bus”, web de Mobilitat a la Carta, servei de préstec de bicicletes de la UdG, Guia de bones pràctiques de la mobilitat universitària.
1. Enquestes anuals de mobilitat universitària: després de una clara tendència a la baixa, l’ús
individual del vehicle privat s’estabilitza al voltant del 27 %, i s’assoleix una quota de mobilitat sostenible d’un 69%.
2. Estudis específics de mobilitat: cartografia de procedència dels estudiants, aparcaments i
ocupació.
3. Cotxe compartit “Fes e-dit”: implementació en altres universitats (URV, UPC, UB, Universitat de Saragossa). Estudi interuniversitari sobre l’impacte del “Fes e-dit” en diferents
comunitats. “Fes e-dit”, inclosa en el catàleg de solucions smart de les comarques gironines: col·laboració amb el Màster en Ciutats Intel·ligents. Comunitat UdG: 831 usuaris,
6.715 viatges compartits, 41,2 tones de CO2 estalviades.
4. “Vine a la UdG amb Bus”: l’abonament per a estudiants en conveni amb l’Ajuntament de
Girona arriba a les 1.237 sol·licituds. La mobilitat amb bus és del 13 %.
5. Web de Mobilitat a la Carta: ampliació i actualització de la plataforma per a la planificació
de la mobilitat en transport públic i la intermodalitat.
6. Servei de préstec de bicicletes UdG: renovació i ampliació de la flota i del servei de mecànica de bicicletes. Conveni amb l’Ajuntament de Girona i amb el projecte Ecosol de Càritas.
43 usos de mitjana setmanal.
7. Guia de bones pràctiques de la mobilitat universitària: en el marc del Grup de Treball de
Mobilitat de CADEP/CRUE, s’ha actualitzat i revisat el catàleg de bones pràctiques amb la
incorporació de més projectes de mobilitat de la UdG.
Seguiment de l’adaptació de diversos edificis a la llicència d’activitats i a la normativa ambiental. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Facultat de Dret, Facultat de Ciències,
Aula Magna.
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5.7 Racionalitzar l’ús de les TIC per al suport de la docència i la recerca
Aplicació de pràctiques en empreses. Millora i adequació de l’aplicació a les necessitats dels
diferents centres docents. Implantació de l’aplicació als diferents centres docents.
Nou sistema de gestió dels treballs finals de grau i de màster. Permet que totes les gestions
vinculades als treballs finals de grau i de màster es facin electrònicament, facilita als estudiants
la presentació i el seguiment dels treballs, facilita al professorat l’avaluació i seguiment dels
treballs, permet a l’administració el control i la calendarització de tot el procés.
Aplicació Turnitin. Implantació d’una aplicació per promoure la creativitat i el sentit crític dels
estudiants i l’originalitat dels seus treballs.
Millorar les infraestructures TIC amb objectius d’eficiència i sostenibilitat.
Migració a SQL Server 2012: Actualització de la versió del sistema de gestió de bases de dades
de la UdG i posada en explotació d’una nova arquitectura en què se segmenten les bases de
dades per tal de millorar-ne el rendiment i de minimitzar les no disponibilitats de serveis
davant el problema d’una de les aplicacions disponibles.
CPD per a altres unitats: Ampliació de l’espai d’armaris per a servidors dins del CPD de la UdG,
per encabir-hi equips de diferents departaments i unitats que necessitin disposar de condicions
òptimes per al seu funcionament.
Connexió anella científica: Posada en funcionament d’un nou node d’accés a l’anella científica
que és redundant amb l’actual i minimitza el risc de desconnexió a internet des de la xarxa de
la UdG.
Renovació parcial de l’equipament de disc de la UdG: S’ha fet la renovació parcial de les cabines de disc, que han de permetre la millora i seguretat del sistema, en substituir unitats ja
amortitzades.
Concurs CPD. Hem participat, conjuntament amb les altres universitats catalanes, en el context del CSUC, en la definició d’un catàleg de serveis de CPD i núvol; La posterior publicació del
concurs podrà permetre disposar de la contractació d’aquests serveis.
Canvi d’operador de telefonia mòbil i contracte global de serveis de comunicacions de veu.

5.8 Fomentar l’ús de les TIC com a element clau per a la millora del funcionament
i l’accessibilitat als serveis
-

Magatzem de dades global. Creació d’un magatzem de dades interrelacionades produïdes
pels diferents serveis de la Universitat. El magatzem ha de permetre millorar i fer més
accessible la informació necessària per a la presa de decisions.

-

Secretaria en xarxa. Disponibilitat de dos nous tràmits: sol·licitud de certificació acadèmica
personal i sol·licitud de títol.

-

Gestió d’ingressos. Finalització del sistema d’automatització dels ingressos de la Universitat durant el procés de matrícula, fet que permet afinar en la gestió de la tresoreria i facilita
prendre decisions sobre la periodificació en el cobrament.
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-

Factura electrònica. Disponibilitat del sistema d’informació de gestió econòmica d’admetre
factures electròniques emeses pels nostres proveïdors, d’acord amb la llei que recentment
ha entrat en vigor, cosa que en facilita la gestió i el tràmit intern.

-

Gestor documental: finalització dels desenvolupaments corresponents a la part activa del
gestor documental i inici de la posada en explotació.

-

Incrementar la capacitat de captació de recursos econòmics de la Universitat i gestionar els
recursos disponibles amb criteris d’eficiència i coresponsabilitat.
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