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D'ençà que Bill Readings escriví The university in

aquest punt precís de l'inici de la travessia, és

ruins, i sentencià que "la Universitat no salvarà el
món fent-lo més veritable", s'han acumulat les
prediccions sobre la fi de la Universitat. Penso, per
exemple, en les crítiques de Neil Posman recollides a
The end of education o les tesis de Kevin Carey a The

inevitable aquesta percepció de la fi d'una era.

End of College. Malgrat això, les universitats han
sobreviscut a totes les visions apocalíptiques i han
mantingut la seva funció com a espais de generació de
coneixement, d'intercanvi d'idees, de creació de noves
utopies.
L'acumulació d'escrits sobre la fi de les universitats
coincideix amb altres profecies sobre uns altres finals.
En els darrers 20 anys, s'ha teoritzat sobre la fi del
treball, dels estats nació, de la vella geopolítica, de la
pobresa, de la família o de la mobilitat tradicional.
Aquesta extraordinària concentració de teories sobre
els límits de gairebé tot són un símptoma. Percebem
un estat de canvi, un d'aquells períodes de la història
en què s'acaba un món i s'inicia un altre. I situats en

Les universitats no desapareixeran en un horitzó
mitjà. Però les universitats hauran d'adaptar-se a un
món en construcció. I aquest és el punt exacte en què
ens trobem: El moment en què hem decidir entre allò
que és essencial, que forma part de la identitat del
projecte universitari, i allò que ha de ser substituït.
Recordo en aquest punt l'extraordinari llibre de
Nuccio Ordine, L'utillità de l'inutile, aquell manifest
que reivindica la importància de coneixements que
aparentment no tenen un efecte econòmic directe. El
nou projecte universitari no és una reivindicació d'una
universitat més utilitarista. És més complex que la
vella (i falsa) dicotomia entre universitats de la
cultura i universitats de la innovació.
La Universitat de Girona es troba en aquest punt de la
història. Som en un període recursos públics migrats,
que limiten la nostra capacitat de maniobra i la
resposta als reptes que truquen a la porta de la
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institució. Som en un període polític sense

intel·ligència natural, la intel·ligència artificial i la

precedents, amb una pèrdua de llibertats col·lectives i
una erosió de principis democràtics que pensàvem
innegociables. Però som també enmig d'un context de
mutació radical dels sistemes organitzatius, de les
relacions socials, dels sistemes econòmics, dels

intel·ligència col·laborativa. És un repte majúscul que
ens obliga a desenvolupar noves habilitats: la
transversalitat, la creativitat, la relació entre
processos i idees, l'ètica digital... Actualment, som en
la fase de traduir les línies centrals del pla a projectes

principis ètics... Quina ha de ser la resposta de la UdG
a aquest escenari?.

concrets. El pla fixa un itinerari, un camí compartit,
que ha de prendre forma d'acord amb les necessitats,
amb les singularitats de les diverses estructures que
integren la cosmologia de la UdG. Haurem de fer
possible un pla que sigui alhora integrador i flexible.

El quadern de bitàcola que hem iniciat es basa en tres
principis: Un pla, una xarxa i un hàbit. El Pla
Estratègic UdG2030, el projecte Girona Regió
de Coneixement i les iniciatives innovadores
adaptades a la diversitat de la Universitat.
Les universitats necessitem un pla. De fet, totes les
institucions, els organismes, requereixen projectes
compartits que marquin un rumb. Després d'un
procés de participació, la UdG s'ha orientat a la
suma d'intel·ligències. Aquesta és una iniciativa a
mig termini que vol incorporar en la docència, en la
recerca, en la transferència, la relació entre la

El segon programa de la guia que us plantejo està
relacionada amb la tensió entre el local i el global.
Som en un procés de discussió de l'estratègia
d'internacionalització de la Universitat, on ens fixem
el repte d'augmentar la relació de la UdG amb el món
en tots els nivells: mobilitat, captació d'estudiants,
recerca, pràctiques, continguts, habilitats... Però
l'única estratègia internacional viable és vincular la
Universitat amb el territori que li dona sentit. No és
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possible una UdG global sense una UdG local. El

en la petita escala de la necessitat d'adaptació a un

projecte Girona, Regió de Coneixement és la
creació d'una xarxa de relacions entre organismes,
institucions i empreses de la regió de Girona. És una
iniciativa que explora la creació d'un ecosistema
innovador, en el que la Universitat de Girona és un

nou context. Aquest hàbit es basa en dos principis. En
primer lloc, l'adaptació dels projectes a la diversitat de
la Universitat. Innovar no vol dir incorporar de forma
homogènia noves formes de gestió, sinó més aviat tot
el contrari: Vol dir crear un catàleg flexible

agent més al servei de projectes en xarxa. Aquest
projecte capitalitza l'experiència recollida amb els
campus sectorials i aposta per la connexió entre les
iniciatives universitàries i els projectes.

d'iniciatives que puguin adaptar-se a les diverses
realitats que componen el mosaic universitari. En
segon lloc, les iniciatives han estat realitzades com a
experiències pilot que puguin ser avaluades i, si escau,
ampliades al conjunt de la Universitat de Girona.

En la pràctica quotidiana hem buscat l'impuls de
projectes innovadors. Hem explorat noves formes
de docència; hem promogut iniciatives relacionades
amb l'administració electrònica; hem reorganitzat
l'assignació de les càrregues docents; hem ideat
projectes estratègics, com el projecte UNIVERS; hem

Aquest és, per tant, l'equipatge per la travessia que us
plantejava entre el model tradicional i un nou
escenari: un pla, una xarxa i un hàbit. Trobareu en
totes les accions que es plantegen en aquest informe
l'esperit d'aquesta tríada. Deixeu-me, però, que

creat una lògica en la comunicació de la UdG, basada
en els continguts digitals i audiovisuals... Aquests
projectes són iniciatives que intenten incorporar
noves formes de gestió, nous hàbits. Són una resposta

incorpori un darrer element. La Universitat de Girona
ha d'organitzar tota la seva activitat (de la recerca a la
promoció, de la docència a la transferència) a l'entorn
del compromís social. Hem fet de les
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inauguracions de curs una reivindicació d'eixos ètics

destacades de l'any. Hi trobareu també un annex amb

centrals, com la solidaritat, la igualtat i, en els propers
anys, la sostenibilitat i la inclusió. No és possible cap
projecte universitari si el seu nucli central, l'eix bàsic
que fa girar tot el mecanisme, no és la creació
d'utopies, dels grans somnis transformadors o de les

el grau d'execució de les propostes a què em vaig
comprometre a l'inici del mandat i que articulen
l'acció de govern. A banda, tal i com preveuen els
estatuts, s'hi ha incorporat un resum de l'activitat
docent i investigadora i les línies generals del

petites iniciatives integradores. La UdG ha de ser el
territori de defensa de la llibertat, dels valors
universals, de la democràcia, de la inclusió i de la
reducció obstinada de les desigualtats. Ho hauria de
ser sempre. Però ara que de nou es veuen amenaçades

pressupost, la programació plurianual i la memòria
econòmica

algunes de les conquestes que consideràvem
immutables, ara més que mai la UdG ha d'enfortir el
seu perfil ètic. Res del que esdevé fora dels murs de la
universitat ens pot ser aliè.
La memòria està organitzada en els mateixos epígrafs
amb els que em vaig presentar com rector. Són la
resposta a tres preguntes: Què (l'activitat de la UdG),
qui (els agents de la UdG) i com (la governança).
Aquest informe és la memòria de les accions més

L'informe és el resultat del capital acumulat. Sempre
he tingut present el llegat que hem heretat, de
l'activitat generosa de tots els qui ens han precedit.
És, també, la suma dels esforços constants, en molts
casos, ingent, de les persones que integren la
comunitat universitària. Aquesta memòria és un acte
de reconeixement a la seva responsabilitat i la seva
eficiència, que voldria agrair de forma pública. Sé
molt bé que el principal capital de la Universitat són
els seus recursos humans, la #gentUdG.

Quim Salvi, rector de la UdG

L'acció de l'equip de govern
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La gestió sobre el model docent durant aquest curs ha

les universitats públiques. Les universitats són una

estat centrada en cinc grans eixos: la inclusió, que
trenqui les barreres d'accés a la Universitat i potenciï
una Universitat de caràcter universal; l'aposta per la
innovació docent a partir del model UdG21; el
reforç de les estratègies de qualitat, amb una nova

peça essencial del projecte de país, que facilita la
cohesió, la integració, el desenvolupament de l'esperit
crític i el desenvolupament econòmic, social i cultural.
La Universitat de Girona ha col·laborat en les diverses
iniciatives que s'han portat a terme des de l'Associació

RLT que contempla tècnics especialitzats en aquest
àmbit; la flexibilitat, de manera que les diverses
estratègies s’adeqüin a la singularitat de cada centre; i
les accions cap a una major internacionalització
dels estudis. La docència de qualitat ha estat una de

Catalana d'Universitats Públiques, l'ACUP. Els rectors
hem comparegut a la Comissió d'Empresa i
Coneixement del Parlament de Catalunya per
denunciar la situació de risc en què es troba el sistema
universitari català.

les senyes d'identitat de la Universitat de Girona
durant tota la seva biografia. I el repte és mantenir els
estàndards de qualitat, al mateix temps que
incorporem criteris d'innovació per adaptar la
pràctica docent a les noves demandes.
El primer repte del model docent és la inclusió. Si la
Universitat crea barreres d'entrada, perd la seva
condició d'espai universal. Per això, hem treballat per
la defensa de l'educació pública, per la rebaixa de les
taxes universitàries i per la millora del finançament de

El Claustre de la Universitat de Girona ha aprovat
dues declaracions. La primera, Universitat, prioritat
social defensa un increment de la dotació
pressupostària de les universitats; la segona dona
recolzament a la iniciativa legislativa popular de
rebaixa de taxes universitàries. El Govern de la
Generalitat de Catalunya ha inclòs en el decret de
preus de 2019 l'equiparació del preu de màster al de
grau per als estudiants que han cursat un grau de 180
ECTS. La resta d'iniciatives estan pendents de
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l'aprovació d'un nou pressupost, segons ha comunicat

docent, una sobre la classe inversa i una altra sobre

la pròpia Generalitat. Mentrestant, la UdG ha
consolidat el seu programa de beques salari amb una
nova oferta en aquest curs, de manera que el número
d'estudiants beneficiats s'ha incrementat.

l'aplicació dels objectius del desenvolupament
sostenible a la docència. Està en estudi la creació de
dues noves xarxes, una sobre perspectiva de gènere i
una altra sobre intel·ligència artificial. La Universitat
ha mantingut el suport i el seguiment als 12 grups

La modificació de la normativa d'avaluació és també
una via per integrar a la Universitat les diverses
necessitats de l'estudiantat i afavorir-ne la seva
integració. La normativa, aprovada en la darrera
sessió del Consell de Govern, refon en un sol text les
diverses normes que estaven vigents fins aquell
moment. incorpora també nous criteris d'avaluació,
que aprofita les normatives aprovades en els centres
docents i, per tant, l'experiència acumulada.
La innovació docent és una de les estratègies
capitals en el nou model universitari. La incorporació
de metodologies innovadores és un procés complex en
el que cal combinar l'audàcia i la prudència. L'ICE és
un agent essencial en aquesta dinàmica. Aquest any
han estat creades dues noves xarxes d'innovació

d'innovació docent.
Una de les formes d'innovació docent i d'adaptació de
les estructures a les demandes externes és la
modalitat semipresencial. Com a principi general, el
gruix de la docència de graus i màsters de la UdG serà
presencial, però en aquells casos en els que les
condicions de demanda i la naturalesa de l'estudi ho
permeti, es podrà estudiar aquesta opció. El curs 2019
- 2020 s'han programat tres estudis basats en la
modalitat semipresencial: el Grau en Arquitectura
Tècnica i Edificació, el Màster en Psicologia General
Sanitària i el Màster en Economia de l'Empresa. La
semipresencialitat comporta l’ús de pedagogies
actives i noves metodologies d'aprenentatge, de
manera que esdevé una oportunitat d'innovació
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docent dels estudis universitaris. La Guia per a la

El Model UdG21, és un conjunt d’accions i estratègies

planificació dels estudis semipresencials a la UdG
estableix una sèrie d'orientacions generals i proposa
un inventari de nous mètodes docents que poden
incorporar-se en la pràctica de cada estudi. La guia ha
estat elaborada per la comissió específica creada el

que tenen per objectiu la singularització i
l’actualització del model educatiu integral de la UdG i
que han de permetre donar una resposta adequada a
les noves exigències acadèmiques i als nous reptes que
se li presenten avui en dia a la societat en la propera

2018 i també ha estat revisada pel grup de treball
d'innovació i de virtualització de la docència de l'ICE.

dècada. Aposta per l'impuls de la innovació de la
docència en el marc dels nous contextos
d’ensenyament i aprenentatge i en la incorporació
dels instruments, recursos i tendències que plantegen
actualment les metodologies centrades en

Actualment, s'està treballant en el mapa d'estudis de
la UdG, a partir de diverses demandes que s'estan
proposant des dels diversos centres docents, el pla
estratègic i el model UdG21. Mentrestant, la proposta
d'un nou grau en moda pel curs 2020 - 2021 es troba
actualment en procés de verificació a l'AQU. Aquest
estudi respon a una demanda en el territori i
incorpora el model que s'ha desenvolupat en altres
universitats europees, amb un notable prestigi. El
grau està dissenyat amb una estreta vinculació amb
l'empresa tèxtil del país i incorpora parcialment la
modalitat dual.

l’estudiantat.
La gestió de la qualitat ha esdevingut igualment una
prioritat en el model de gestió docent. Per això, s'ha
iniciat un nou mapa de procediments, en el marc
VSMA (Verificació. Seguiment, Millora i Acreditació),
en col·laboració amb els responsables de qualitat dels
centres. S'ha iniciat també el desplegament de
l'aplicatiu informàtic que permetrà fer-ne un
seguiment. Pel que fa a les escoles adscrites, la
Universitat de Girona està treballant en el sí del
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Consell Interuniversitari de Catalunya per l'aprovació

de distribució dels crèdits d'acord amb les seves

d'un Codi de bones pràctiques dels centres adscrits,
que encara està en procés d'elaboració. Aquest codi
reforçarà les estratègies de qualitat en el centres
docents que la UdG està desenvolupant des de la seva
adscripció.

necessitats. Són els centres docents els qui millor
coneixen les seves necessitats i les seves prioritats i
ara disposen de major autonomia per assignar els
crèdits de la manera més eficient possible. Una altra
forma de flexibilitat és l'aprovació de la normativa

La creixent complexitat en la gestió de la qualitat
exigeix de la participació de personal dedicat a aquest
àmbit. Per això, en la reforma de la relació de llocs de
treball de la UdG (RLT), aprovada el juliol de 2019,
s'han incorporat les places de tècnics de qualitat en les
àrees d'estudi.
Un altre dels criteris que guia la gestió docent és la
flexibilitat. Som una universitat àmplia i diversa,
formada per realitats diferents, de manera que hem
de dotar els centres docents d'una major capacitat de
maniobra. Durant aquest any, s'ha aplicat el nou
model de distribució dels recursos docents, de manera
que els graus i màsters estan adscrits a cada centre
docent. Aquest model atorga als centres la capacitat

sobre la tercera llengua als estudis de grau, en la que
s'estableixen procediments d'acreditació que recullen
les demandes dels diversos centres. La programació
de màsters també ha tingut en compte criteris més
flexibles i ajustat als paràmetres, estratègies i
dimensions de la UdG. Per exemple, s'ha tingut en
compte la continuïtat entre màsters i doctorat, i s'ha
evitat que la desprogramació de determinats màsters
comporti que algun programa de doctorat no disposés
d'una formació prèvia a la Universitat de Girona.
Una de les accions prioritàries que es va proposar des
de l'inici del mandat ha estat el programa d'Erasmus
Mundus. Per això, vaig nomenar un delegat de
màsters internacionals, que té entre les seves funcions
treballar amb els coordinadors de màsters per tal de
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proposar nous Erasmus Mundus a la UdG. Aquests

obtingut dues beques adreçades a joves emprenedors

programes afavoreixen la internacionalització de
la UdG, atrauen talent i reforcen els vincles
institucionals de la Universitat amb altres centres
europeus. El 2019 es van presentar dues propostes i
una d'elles va ser finançada. Enguany s'ha obtingut la

del Marroc, promogudes pel govern del país i pel
SEPIE.

renovació pel curs 2020 - 21 del Màster Universitari
Erasmus Mundus en Imatge Mèdica i Aplicacions
(MAIA) i es continua treballant per presentar diverses
propostes a la convocatòria 2020 (recursos hídrics,
materials, robòtica o turisme, entre d'altres).

Sonora (Mèxic). Igualment, s'ha arribat a un acord
amb la Fundación Carolina per tal d'oferir una beca
amb retribució pels programes de doctorat, la qual
cosa ha permès un increment de la demanda
d'informació i de matriculats potencials. Un ajut de la

Amb relació als programes de doctorat, aquest curs
s'han signat tres cotuteles de tesi amb les universitats
de Minas Gerais (el Brasil), Bordeaux (França) i

La Comissió de Política Internacional està ultimant
una estratègia d'internacionalització que té com a
missió incrementar l'atracció d'estudiants
internacionals i de mobilitat. Per tal d'afavorir
l'atracció d'estudiants en l'oferta de màsters de la

Fundació Carolina s'ha conedit a un investigador en
formació pel programa de doctirat d'Educació.Per tal
de potenciar l'eix transfronterer, s'han organitzat les
jornades de doctorat transfrontereres a Navata, amb
la participació de 40 estudiants, de les quals

UdG, s'ha ampliat l'oferta de beques internacionals. El
curs 2019 - 20 s'han ofert sis ajuts de màster de la
Fundació Carolina, cosa que ha fet incrementar molt
sensiblement les consultes i les matriculacions des
dels països de l'Amèrica Llatina. La UdG també ha

aproximadament un 60% han estat estudiants
estrangers. S'han concedit 10 ajuts a doctorands per la
participació a aquestes jornades.
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Una de les orientacions estratègiques de la recerca ha
La investigació és una de les missions centrals de les
universitats. En el seu informe sobre les universitats
del futur, Keri Facer proposa que la recerca
universitària se centri en la difusió d'idees
innovadores, en la transversalitat i en la creació de
grans grups que connectin mètodes i paradigmes
diversos. El que proposa Facer és que la recerca no
estigui atomitzada i tancada, sinó que funcioni en
sistemes oberts i transversals. Aquests han estat els
principis rectors de la política de recerca durant
aquest any. En primer lloc, la política d'investigació
ha cercat l'agrupació i la connexió entre els grups;
ha estimulat també els sistemes de relació amb la
societat, especialment a partir del projecte Girona,
regió del coneixement. Aquests eixos només poden ser
possibles amb un increment dels investigadors, amb
l'atracció de talent, i amb el reforç de l'activitat
dels grups de recerca i els instituts.

estat la creació de grups amplis, ja sigui amb
l’aliança de grups de recerca de la UdG o bé amb
l'associació amb altres unitats externes. Superar uns
determinats llindars crítics augmenta la capacitat
d'obtenir recursos i incrementa la competitivitat dels
grups; però és també una forma d'explorar
connexions i investigacions de caràcter més
transversal. En aquest sentit, cal destacar la
reorganització de 10 grups de recerca de l'àmbit de les
humanitats i les ciències socials en dos únics grups.
També per això, la nova convocatòria de promotors de
recerca i de transferència potencia els consorcis de
grups.
Per tal de potenciar la transversalitat de la recerca en
l'àmbit de la salut, s'ha dissenyat un edifici de recerca
que integri l'activitat investigadora dels diversos
grups de la universitat que treballen en aquest àmbit.
S'ha sol·licitat de cofinançament FEDER per la
construcció del nou edifici GI-Health. Aquesta
infraestructura donarà servei als centres de recerca en
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salut de la UdG, però també als centres adscrits,

sectorials, com també les càtedres, hauran de jugar un

especialment l'IdIBGi, i a tot l'arc de recerca de
Girona.

paper molt rellevant.

A més de crear sistemes de relacions interns, la UdG
ha estimulat les vinculacions entre la investigació
universitària i els diversos agents socials i econòmics

A més, s'han reforçat els vincles amb centres de
recerca externs a la UdG. Per exemple, s'ha renovat la
voluntat de col·laboració amb la nova direcció de
l'IRTA, que es concretarà en un nou conveni que

que participen també de processos d'innovació i de
recerca. Ha cercat, en definitiva, nous mecanismes de
relació amb la societat. El principal instrument de
futur s'ha constituït aquest 2019: El projecte Girona,
regió del coneixement (GRC). Integrat per

veurà la llum properament. Es continua treballant
amb l'EURECAT, especialment per crear una
infraestructura comuna de recerca i servei a les
empreses en tecnologia de fabricació additiva
(impressió 3D). Aquestes relacions, juntament amb

l'Ajuntament de Girona, la Cambra de Comerç de
Girona, la Diputació de Girona, la Universitat de
Girona i el seu Consell Social, GRC és una aposta per
l'especialització regional intel·ligent. Seguint el model
d'altres sistemes similars (com el de Tampere o el de

altres iniciatives, estan vinculades amb els campus
sectorials.

Frankfurt), aquesta fundació permet l'establiment de
prioritats en els àmbits de la recerca, facilita la relació
entre els diversos agents implicats, estimula la cerca
de fons competitius i cerca una transferència dels
resultats a la societat. En el projecte, els campus

efectius ateses les limitacions del capítol 1. Però la
UdG ha de cercar en la mesura del possible els
mecanismes que afavoreixin la progressiva
incorporació de nous investigadors. Amb aquest

Les iniciatives investigadores precisen d'una major
atracció de talent. Som en un context complex,
amb moltes dificultats per la incorporació de nous
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objectiu, s'han aprovat les bases del Programa d'ajuts

Un dels instruments més rellevants en l'atracció de

per a investigadors en formació de la UdG IFUdG
(2019 - 2021). Tot i que inicialment la primera
convocatòria preveia 19 ajuts, s'han concedit
finalment 21 perquè algun d'ells s'han transformat en
IFUDG - AE. A més, al programa IFUdG cal afegir el

talent serà el Programa pilot d'ajuts per a la
incorporació d'investigadors postdoctorals a la UdG.
Són contractes de dos anys, que premien la
participació en convocatòries competitives externes
d'ajuts postdoctorals (com Beatriu de Pinós, Juan de

nou programa FI SDUR de la Generalitat de
Catalunya, del qual la UdG n’ha estat una de les
Universitats que més l’ha reivindicat. Hem estat la
quarta universitat catalana en l'obtenció de recursos
dins d’aquest programa. El programa d'ajuts per a

la Cierva, Ramón y Cajal o Marie Skolodowska Curie),
per tal de potenciar la incorporació d'aquestes figures
i estimular l'atracció de talent. S'ha consignat un
pressupost de 500.000 euros i la incorporació dels
investigadors serà efectiva a partir de 2020.

contractació de personal investigador SDUR (suport a
departaments i unitats de recerca) dona suport a les
unitats que tenen una trajectòria investigadora ben
definida. En aquesta primera convocatòria, 15 dels 24
departaments de la UdG han rebut un ajut, i podran
incorporar un investigador predoctoral, fet que
suposa pràcticament doblar el nombre d’ajuts
predoctorals que la Generalitat concedeix als grups de
recerca de la UdG.

També s'ha augmentat el nombre de places de nous
Ramon y Cajal, que ara puja fins a 6, en les àrees de
ciències i tecnologies químiques, producció industrial,
enginyeria civil, tecnologia de la informació i de les
comunicacions (2), ciències socials i biociències i
biotecnologia. S'han obtingut dos contractes de 5 anys
en el programa Beatriz de Galindo pels departaments
de Didàctiques Específiques i de Dret Públic.
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Les noves bases del programa d'ajuts per a

positives però no han obtingut finançament per les

investigadors en formació de la UdG IFUdG (2019 2021) estableixen els ajuts de modalitat 2, per a tesis
dirigides per investigadors de la UdG que gaudeixin
d'un contracte ICREA sènior, Ramon y Cajal o
equivalent. Tots aquests investigadors podran

limitacions pressupostàries. L'ajut els permet
mantenir l'activitat de recerca i consolidar els equips
d'investigació. En aquesta mateixa línia, s'han
modificat les bases del pressupost, per tal de permetre
l'avançament de recursos de contractes privats sense

incorporar un altre investigador en formació amb un
ajut IFUdG. S'ha incorporat una investigadora Ramón
y Cajal en l'àrea de Geografia, que es podrà beneficiar
d'un ajut en aquesta modalitat.

necessitat que la factura hagi estat emesa el mateix
any. Això dona als grups de recerca una major
capacitat de gestió financera.

L'eix de la recerca a la Universitat de Girona està

També s'han desenvolupat accions relacionades amb
equipaments informàtics de suport a la recerca. Per

desenvolupat pels grups de recerca, els instituts i els
departaments. Per tal d'incrementar la seva producció
científica i la captació de projectes, durant aquest any
s'han portat a terme una sèrie d'iniciatives que han
estat orientades al reforç de la seva activitat. Per

exemple, s'ha desenvolupat una eina que permetrà el
control dels timesheets assignats als diversos
projectes. Seguint les recomanacions del HRS4R, s'ha
treballat en l'adquisició d'un sistema de gestió de la
recerca (CRIS), d'acord amb un dels objectius marcats

exemple, els Ajuts PONT2019 s'ha adreçat a aquells
investigadors que havent obtingut prèviament
projectes de recerca en convocatòries públiques
competitives del Pla Estatal, n'han sol·licitat en la
darrera convocatòria, han obtingut avaluacions molt

per la UdG en el Marc de l'HRS4R. I s'ha portat a
terme una revisió de la capacitat dels programaris
informàtics de gestió i manteniment assistit per
ordinador (GMAO).
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Aquest any s'ha iniciat el procés per a la convocatòria
d'ajuts a la contractació de promotors de la recerca i la
transferència (PROMOTORS2019), que treballin des
de la proximitat als grups de recerca. L'objectiu
d'aquesta convocatòria és la captació de projectes,
especialment de gran abast, europeus i col·laboratius,
així com el suport a la gestió i a la comunicació de la
recerca. Està previst que en aquesta convocatòria
siguin contractats 10 i 15 nous promotors, amb una
durada de dos anys.
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Hi ha un llibre de Robert Simon, de l'any 1994, que té

rànquing THE Impact i la UdG ha estat molt ben

com a títol Neutrality and the Academic Ethic, en el
qual es planteja un tema que ha tornat a ser actual en
els darrers mesos: han de ser neutrals les
universitats?. La tesi central de Simon és que la
neutralitat és una forma de posicionar-se, que la

valorada. Està situada en la posició 94a. a nivell
mundial i en la quarta a nivell estatal, essent l'única
universitat de l'Estat valorada en tots els apartats.
Aquest reconeixement s'uneix a altres, com l'UI
GreenMetric, que valora l'aposta de la UdG per les

indiferència és també complicitat. La Universitat de
Girona s'ha significat sempre en la defensa d'una sèrie
de valors que són universals, que formen part dels
principis bàsics democràtics: la defensa de la llibertat,
el zel vers els principis democràtics i el combat de les

pràctiques sostenibles.

desigualtats. Són els principis il·lustrats sobre els
quals se sustenta la Universitat moderna. Per això, en
un context social i polític d'una extrema gravetat, en
el qual una sèrie de principis democràtics bàsics es
veuen amenaçats, la UdG s'ha situat en la defensa
d'aquests valors. No fer-ho seria trair la seva pròpia
essència.
El compromís social és, segurament, un dels elements
que millor singularitza la Universitat de Girona.
Aquest és el primer any en què la UdG apareix en el

El compromís social ha articulat, de manera
simbòlica, a través de quatre àmbits, les
inauguracions acadèmiques de la UdG: El primer any
es va dedicar a la solidaritat, amb la intervenció
d'Òscar Camps, responsable d'Open Arms; i el segon
any s'ha organitzat a l'entorn de la igualtat de gènere,
amb la participació de la periodista Cristina Fallarás.
La sostenibilitat i la inclusió seran els àmbits a què es
dedicaran les futures inauguracions. Aquests són els
àmbits bàsics en què s'organitza la gestió del
compromís social: la igualtat de gènere, la
sostenibilitat, el voluntariat i la inclusió.
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Cristina Fallarás denunciava en la lliçó inaugural que

després d'un permís de maternitat va ser aprovada pel

la creació de determinades categories conceptuals
amaguen la realitat profunda i defensava com a
alternativa els mecanismes d'identificació. La
igualtat de gènere ha estat la protagonista de la
inauguració i també de la gestió de la Unitat de

Consell de Govern de la UdG. S’ha concebut amb
l’objectiu d’esdevenir un instrument eficient que
permeti corregir l’impacte del sostre de vidre que
representa la maternitat en la trajectòria
investigadora del PDI a temps complet de la nostra

Compromís Social. Durant el curs 2018-2019 es varen
iniciar els treballs de redacció del nou Pla d'Igualtat
de Gènere de la UdG. Al llarg del curs 2019-2020, s'ha
iniciat un procés participatiu que permet els
representants dels diferents col·lectius de la UdG de

comunitat universitària. Complementàriament, i amb
l'objectiu de reforçar també la protecció de la
maternitat del PDI i corregir l'impacte negatiu que té
en el desenvolupament de la carrera investigadora, la
UdG lidera i coordina el grup de treball constituït en

reflexionar-hi críticament i prioritzar objectius i
accions, prenent en consideració les recomanacions
del PDI amb expertesa en aquest àmbit. Està previst
que pugui aprovar-se durant el segon semestre del
curs 2019-2020. El discurs col·laboratiu de la

seu de la Comissió Dones i Ciència del Consell
Interuniversitari de Catalunya adreçat a promoure la
protecció de la maternitat en l'avaluació dels trams de
recerca de l'AQU-Catalunya.

inauguració de curs va ser dedicat a la igualtat de
gènere i va superar les 50 aportacions.
Una de les accions per afavorir la igualtat entre dones
i homes a la UdG està relacionada amb la conciliació.
La Normativa per a la intensificació de recerca

La UdG compta amb un ampli directora d'expertesa
en gènere, en diferents disciplines i estudis. El mes de
juliol va tenir lloc una reunió de PDi que treballa
qüestions vinculades al gènere i es va adoptar l'acord
d'impulsar una estructura que aplegui bona part dels
experts i expertes de la UdG en aquest àmbit i que ha
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de servir per reforçar la xarxa de PDI que treballa

Durant el mes de juliol es va defensar i aprovar en el

aquests temes, promoure recerques
multidisciplinàries més competitives i captar recursos
per avançar en l'assoliment de la promoció de la
igualtat de gènere dins i fora de la UdG.

Claustre de la Universitat de Girona la declaració
d'emergència climàtica. De fet, la UdG ha tingut un
notable protagonisme en les mobilitzacions contra el
canvi climàtic, a partir de la iniciativa Fridays4Future,
molt vinculada amb estudiants de la nostra

Finalment, s’ha donat continuïtat a la campanya de
sensibilització per donar a conèixer el contingut del
protocol de la UdG contra l’assetjament sexual. S’ha
articulat a través de la implementació de diferents
accions de promoció (estovalles, adhesius, roll-ups a
l'entrada de les facultats...) i acadèmiques (cursos,

Universitat. L'acord del Claustre és un clar
posicionament polític, que preveu una comissió que
vetlli perquè es portin a terme les accions i
l'actualització del Pla d'ambientalització (aprovat el
1998), que incorpori criteris de mitigació i adaptació

seminaris i conferències). Alhora, en el pla
interuniversitari, s'ha subscrit el conveni de
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat
de Catalunya i les universitats catalanes per a la
implantació d’un procediment excepcional de canvi

al canvi climàtic. Aquest és un dels eixos de
l'estratègia de la sostenibilitat.
En segon lloc, s'han desenvolupat iniciatives
relacionades amb una mobilitat sostenible. A part de
seguir implementant les accions ja endegades com

d’estudis universitaris oficials de grau aplicable a
estudiants que acreditin la condició de víctima de
violència de gènere.

Vine a la UdG en bici, s’han portant a terme noves
accions: les activitats al Campus Montilivi amb motiu
del Dia Internacional de la Bicicleta; la inauguració de
la zona d'aparcament central de bicicletes del Campus
Montilivi, que substitueix l'aparcament de cotxes de la
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Facultat de Ciències; la instal·lació d'un tòtem

que respecten les comunitats locals i els boscos

d'autoreparació per a usuaris de la bicicleta; els
tràmits per a la cessió de 8 bicicletes procedents del
dipòsit municipal de l’Ajuntament de Girona per a la
flota de bicicletes del Servei de Préstec de la UdG
(actualment en reparació/uniformització en el

primaris; (c) l’adjudicatari haurà de promoure el
consum de productes provinents de comerç just com
ara el cafè amb certificació reconeguda
internacionalment (Fairtrade, Ecocert, FUNDPPO,
IMO Fair for life, Naturland); també es promouran els

projecte Ecosol de Càritas); l’adquisició de 5 bicicletes
elèctriques; la rehabilitació de l’espai de préstec i
mecànica de bicicletes del Campus Montilivi; i la
instal·lació d’un aparcament per a patinets.

productes de proximitat (kilòmetre zero),
d’agricultura ecològica i el consum de fruita.

El 2019 s’ha tancat la redacció del plec de

En aquesta línia, per aconseguir que la UdG sigui
sostenible i saludable, s’han intensificat les accions de
sensibilització i participació en xarxes de promoció de

prescripcions tècniques dels serveis de cafeteries de la
Universitat, que començarà a entrar en vigor a partir
de gener de 2020, i que introdueix una sèrie de
mesures socials, de sostenibilitat i de salut: (a)
eliminació de l’ús de plàstics d’un sol ús en el

la salut, s’han creat grups de treball en els quals
participen experts (docents, grups de recerca, serveis,
càtedres o campus sectorials), i s’ha creat un espai
web que és el resultat de la feina col·laborativa de tres
serveis: la Unitat de Compromís Social, l’Oficina de

parament i en les ampolles de menys de 50cl; (b) els
productes hauran de tenir el certificat CSPO (Certified
Sustainable Palm Oil) que garanteix que l’oli prové de
conreus que segueixen criteris ambientals i socials,

Salut Laboral i el Servei d’Esports.
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Quant l’acció social, el voluntariat i la

programa de voluntariat europeu. Durant el primer

cooperació, s’ha fet una crida a totes les entitats
amb les quals es té conveni per a activitats solidàries
demanant accions i projectes en els quals l’expertesa
de grups de la UdG sigui necessària. S’han rebut 29
peticions. S'han intensificat les trobades amb les

semestre de 2019 es van atendre 267 estudiants.

xarxes d’innovació docent, perquè l’acció social que es
vol promoure provingui de més d’un àmbit de la UdG.
Alguns programes consolidats, com el programa
Rossinyol, s'ha reforçat i instal·lat en nous municipis.
La UdG va organitzar las I Jornadas de Voluntariado

itinerari inclusiu passant per diverses sessions
d’assignatures de la Facultat. El projecte PRINPAR ha
estat un pla pilot que ha justificat que des de la UdG
s’hagi aconseguit finançament del Programa
Unidiversidad de l’ONCE, que distribueix recursos per

Universitario, per encàrrec de la CRUE, amb un gran
èxit de participació i una molt bona avaluació.
Igualment, com a reconeixement al gran nombre
d'entitats que participen en el voluntariat de la UdG, i
aprofitant la renovació de convenis, es va celebrar un
acte de reconeixement a l’aula magna de la
universitat. També s'ha enovat la convocatòria de
cooperació internacional per al desenvolupament. Ha
estat especialment fèrtil la col·laboració amb
l'ajuntament de Girona en l'assessorament pel

Finalment, en l'àmbit de la inclusió, s’ha col·laborat
en el Projecte Inclusiu de Participació (PRINPAR) de
la Facultat d’Educació i Psicologia, en el qual
estudiants amb discapacitat intel·lectual han seguit un

fer formació per a estudiants amb discapacitat
intel·lectual per programar per al curs 2019-2020 el
Diploma d'especialització UdGInclusiva:
Competències bàsiques per a la Inclusió Sociolaboral.
S'ha signat també un conveni de col·laboració amb La
Foixarda, una associació que dona suport als
estudiants amb discapacitats psicosocial.

L'acció de l'equip de govern

2. Les persones
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L'estudiantat és el centre de gravetat de la Universitat,

participació del Consell Social, el curs passat s'obrí la

és el principi nuclear que dona sentit a la nostra
institució. La seva principal reclamació és el combat
contra les barreres que limiten l'accés a la
Universitat; el seu objectiu fonamental és que no hi
hagi fronteres invisibles que separin els qui arriben a

convocatòria de 12 ajuts destinats a persones amb
pocs recursos. Els beneficiats reben durant la seva
estada a la Universitat una compensació econòmica,
que els permet dedicar-se de forma exclusiva als seus
estudis. Durant el curs 2019-20 s'han incrementat el

la UdG i els qui es queden fora del sistema. Per això, a
instància del Consell d'Estudiants s'ha portat al
Claustre de la UdG la Iniciativa legislativa popular per
a la rebaixa de les taxes universitàries. No ha estat
només un acord explícit, sinó una participació activa

nombre de beques passant a 22 beneficiaris, 19 dels
quals són finançats per la pròpia Universitat i les 3
restants per fundacions privades que han establert
convenis de col·laboració amb la nostra institució. Al
mateix temps, s'ha iniciat una taula de treball en el sí

en les diferents accions públiques de suport a la ILP,
com la compareixença dels rectors al Parlament, el
comunicat de l'ACUP o la reunió amb el MH President
de la Generalitat de Catalunya. El decret de preus de
2019 ha incorporat la primera modificació, modesta, i

del Consell Interuniversitari de Catalunya per tal que
aquesta iniciativa sigui estesa al conjunt del país.

ja s'ha anunciat una rebaixa més sensible pel
pressupost de 2020.
El principal instrument de què s'ha dotat la
Universitat de Girona per fer front a les barreres
invisibles d'accés han estat les beques salari. Amb la

En el capítol de les beques, el nou conveni signat amb
el Banc de Santander ha possibilitat la incorporació de
la competència en emprenedoria en la convocatòria
de les Beques de transferència, innovació i
emprenedoria de la UdG (BTIE2019) i s'han concedit
21 ajuts per a investigadors en formació de la UdG
(IFUdG 2019-2021).
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A banda de les limitacions econòmiques, l'accés a

programa d'activitats i accions de l'estudiantat fa

l'habitatge ha esdevingut en els darrers anys un
problema molt important per aquella part de
l'estudiantat que opta per allotjar-se a l'àrea urbana
de Girona. La UdG té encomanada la gestió dels seus
serveis de reserva d'allotjament a la concessionària

necessària la construcció d'un espai, la Casa de
l'Estudiantat, que esdevingui l'espai de trobada i de
treball del teixit associatiu de l'estudiantat. S'ha
consignat una reserva de crèdit per a aquesta acció i
s'ha encarregat a l'arquitecte el projecte d'ordenació

Girona Housing; addicionalment, s’han establert
relacions de concessió administrativa amb altres
entitats que exploten habitatges universitaris. Es
mantenen les gestions amb la Generalitat de
Catalunya, amb el compromís de l'Ajuntament de

del Campus de Montilivi, on s'hi ubicarà aquest
equipament.

Girona, per tal d’adaptar l’antic edifici de treball de la
Generalitat, a la zona dels boscos de Palau, com a
residència d’estudiants. En aquests moments la UdG
està pendent de la resposta de la Generalitat. S’està
treballant una alternativa en el Campus de Barri Vell i
concretament en els edificis de Butinyanes.
L'activitat del Consell d'estudiants i de les
associacions s'ha mantingut amb un nivell molt alt
durant aquest any. La consolidació de l'ampli

Durant aquest any, s'han portat a terme diverses
accions que tenen com a objectiu la millora de les
condicions de l'estudiant i que formaven part de les
seves demandes. D'aquesta manera, durant el curs
2019-2020 s'ha iniciat el procediment per al
desenvolupament de pràctiques curriculars i
extracurriculars a l'estranger; s'ha modificat la
normativa de pràctiques externes per simplificar-ne la
gestió administrativa i s'han adaptat les convocatòries
als requeriments legats del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies; amb l'objectiu
d'internacionalitzar les pràctiques en empresa, la
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nova versió de la plataforma de gestió de pràctiques

conté el carnet universitari, a partir d’ara anomenat

(PIPE) ha incorporat l'anglès i s'han elaborat uns
vídeos tutorials per facilitar la navegació. També en
col·laboració amb l'estudiantat, s'ha redactat amb una
nova normativa d'avaluació i qualificació. Pel que fa a
la convocatòria d'ajuts al foment associatiu, s'han

Targeta Universitària Intel·ligent (TUI). Aquesta TUI
ara ja permet el préstec bibliotecari i comptarà amb
d’altres opcions d’accés electrònic que s’aniran
incorporant progressivament. S’està treballant amb el
Consell d’Estudiants per establir un conjunt d’accions

modificat les bases per donar cabuda a la participació
d'un ventall més ampli d'activitats culturals,
científiques i de representació estudiantil.

que aglutinin el curs de benvinguda i el programa de
mentories per als estudiants de primer curs. Aquest
desembre tindrà lloc de nou la festa dels estudiants
internacionals.

En relació a la gestió de la informació, aquest any
s'ha posat en funcionament la nova app de la UdG,
l’aplicació per a dispositius mòbils oficial de la
Universitat de Girona, on es troben dos perfils: el
públic, amb una informació general de la Universitat i
el perfil privat, amb continguts personalitzats per a
cada col·lectiu, estudiants, PDI o PAS. L'aplicació
s’actualitzarà de forma continuada tant pel que fa al
disseny com als continguts de l'aplicació, d’acord amb
les necessitats dels usuaris. L’app de la UdG també
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El sistema universitari català es troba ancorat des de

de professorat lector elegible s'han contractat 7 noves

fa anys per les restriccions de creixement de personal.
A les limitacions severes del pressupost, se sumen les
normes sobre el capítol 1, que no permeten la
incorporació de noves places de professorat
funcionari a les universitats públiques catalanes i que,

places de PDI de la segona convocatòria de 2018 que
està previst que es cobreixin el primer trimestre de
l'any 2020. El mes de gener de 2020 es convocaran 5
de la primera convocatòria de 2019. S'han realitzat
dues noves incorporacions de professors agregats

des del pressupost de la Generalitat de 2017, només
facilita una reposició del 50% en les baixes i
jubilacions anuals. Els vuit rectors i rectores de les
universitats públiques vam denunciar aquest octubre
la situació d'extrema gravetat en què es troba el

vinculats al Departament de Ciències Mèdiques. A
banda, s'han consolidat 22 places d'agregats que es
trobaven en règim d'interinatge, així com dos antics
Ramon y Cajal als departaments de Ciències
Mèdiques i de Química. Finalment, s'ha resolt

sistema universitari català, tant per les limitacions
pressupostàries (la inversió de la Generalitat ha
passat de 908 milions el 2009 a 766 el 2017) com per
les restriccions del personal. El resultat és prou
conegut. Les universitats en general i la UdG en

favorablement una demanda del programa Ramon y
Cajal, que suposarà una nova incorporació al
Departament de Geografia, així com dues
incorporacions dins del programa Beatriz de Galindo
als departaments de Dret Públic i de Didàctiques

particular es troba sotmesa a una enorme pressió i, en
una part de la plantilla, a una situació de precarietat
inadmissible.

Específiques.

Les incorporacions han estat a través de
contractacions laborals. A través del Pla Serra Húnter

En aquest context de restriccions pressupostàries de
capítol 1, la UdG ha fet una política d’execució del
100% de la plantilla. Això s’ha traduït en l’apertura de
les places de promoció a catedràtic d’universitat i a
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catedràtic contractat per estructura i per mèrits.

En un context cada cop més global, les universitats,

També s’ha intensificat l’estabilització dels agregats
interins. Igualment, s‘ha ofert als departaments la
possibilitat de cofinançar contractes competitius
d’investigador que imparteixin docència, per facilitar
l’obtenció d’aquests contractes, el relleu generacional i

que han de competir en la captació de recursos, de
talent i de projectes, hem de saber definir quins són
els trets distintius, singulars, que ens diferencien de la
resta. Els canvis en el perfil d’estudiant, la diversitat
de coneixements amb què ens arriben, juntament

reduir el nombre d’associats a temps parcial.

amb les noves formes d'accedir a la informació i el
coneixement i els nous models d’aprenentatge,
apunten cap a introduir una major flexibilitat en els
plans d’estudis, en els itineraris curriculars dels
estudiants, en les diferents modalitats de

Es preveu que la darrera sessió de Consell de Govern
de 2019 aprovi l’actualització de les directrius de
contractació de professorat docent i investigador. En
aquestes directrius es fomenta la contractació de nou
professorat, tan permanent com temporal, basada en
dos criteris bàsics: l’equilibri de plantilles en els
departaments i la garantia del relleu generacional en
departaments amb poques incorporacions durant els
últims anys. Per reforçar aquest segon criteri, durant
2019 i 2020 hi ha incorporacions de PDI a temps
complet a departaments com Història i Història de
l’Art, Geografia, o EQATA, entre d’altres.

presencialitat, etc. La UdG, en els propers anys, haurà
de treballar per tal que els nous plans d’estudis
comptin amb una arquitectura que possibiliti la
transversalitat, amb criteris comuns i amb un horaris
que facilitin la vinculació entre estudis i centres
docents. La UdG està treballant en un model docent
(UdG21), que s'orienta en aquesta direcció.
La UdG ha definit durant el 2019 el Pla de
Dedicació Acadèmica del Personal Docent i
Investigador. Aquest Pla és una eina d’anàlisi de
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l’activitat individual de cada PDI, de les accions dutes
a terme anualment per cada departament, i també del
conjunt de la Universitat. Totes les activitats
encomanades al PDI seran recollides i reconegudes en
el Pla, tant les associades a la docència, les de recerca,
les activitats relaciones amb gestió universitària i les
de cooperació. La formació en tots aquests aspectes
també és reconeguda. Els departaments de la UdG
esdevenen, amb el Pla de Dedicació Acadèmica del
PDI, la peça clau en el seu desenvolupament. Tot el
professorat del departament ha de plantejar el seu
Pla, compatible amb l’encàrrec que té de la pròpia
institució. El professorat i els departaments poden,
amb el Pla, programar i realitzar accions estratègiques
i valorar l’impacte assolit anualment.
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El personal d'administració i serveis de la Universitat

com en el Consell Social. La modificació permet

de Girona ha estat sotmès, com el PDI, a les dificultats
derivades de les limitacions del capítol 1. El model de
gestió dels recursos humans del PAS durant aquest
any ha seguit els criteris d'estabilització de la
plantilla i millora de les seves condicions,

determinar, en gran mesura, les places que han de
sortir en l'oferta pública i estabilitzar la plantilla,
reforçant els perfils tècnics. Aquesta política permetrà
promocionar personal de grups inferiors. Durant
aquest any, s'han mantingut els reforços necessaris en

l'augment de l'autonomia i la millora dels
processos d'eficiència. El personal d'administració
i serveis és una peça central del sistema universitari,
un sistema caracteritzat per la seva diversitat i per la
interrelació entre les diverses àrees que l'integren. La

els serveis que han rebut un major impacte de feina i
necessitat d'especialització, sovint per l'aplicació de
noves normatives.

transformació de la UdG només serà possible amb la
millora i adequació de les condicions del personal
d'administració i serveis.

permetre l’ordenació de la trajectòria professional del
personal d’administració i serveis per adequar els seus
interessos als objectius també de la institució, així
com facilitar als treballadors que han desenvolupat de
manera eficient les seves tasques la permanència al

En les polítiques d'estabilització de la plantilla
s'ha proposat un calendari de concursos i oposicions
que cobriran les 132 places vacants. El 2020 s’hauran
iniciat totes les convocatòries d'oferta d’ocupació
pública restants. Al mateix temps, s’ha presentat una
nova modificació de la relació de llocs de treball (RLT)
que ha estat aprovada tant en el Consell de Govern

En la mateixa línia, s’ha iniciat el projecte per definir
l’establiment d’una carrera horitzontal, que ha de

lloc de treball i plaça que ocupen i poder-hi progressar
en la seva carrera professional.
En segon lloc, s'ha treballat per millorar el grau
d'autonomia dels serveis. Més que normes generals,
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la Universitat ha de treballar amb uns criteris marc,

d’acollida per a PAS i per al Personal de Suport a la

que es poden adaptar a la naturalesa diversa dels
centres i serveis de la UdG. En aquest sentit, ja està en
ple funcionament la descentralització de les comandes
de compres de béns i serveis en tots els caps d’unitats.
Per tal de donar més atribucions i capacitat de decisió

Recerca que s’ha d'implementar en breu. A partir de
la posada en funcionament d’aquests circuits
s’iniciarà les tasques de disseny d'un manual
d‘acollida per a tots els col·lectius. Igualment, el
Consell de Govern ha aprovat el Programa de

als caps de servei i PAS en general, s’han implantat
diverses mesures com són les reunions periòdiques de
coordinació per àmbits que propicien la participació i
coresponsabilització dels projectes en què participen
personal de diversos serveis o àrees. En aquestes

Teletreball de la UdG. El programa definitiu amplia la
possibilitat de teletreballar fins a 12 hores setmanals.
I en relació a la formació, s’ha elaborat el Reglament
de Formació del PAS de la UdG, que va ser aprovat
pel Consell de Govern. Aquest reglament ha de ser

sessions de treball s’incorpora també personal del
àmbits de treball dels temes que es tracten.
Igualment, s’ha descentralitzat el control de l’e-tempo
en els caps de servei i administradors per garantir una
millor gestió horària adaptada a les necessitats dels

l’eina amb base per adaptar la formació del PAS a les
necessitats actuals i organitzar-la i estructurar-la de
manera adequada en el temps.

serveis.
El tercer eix en la gestió del PAS ha estat la millora de
l'eficiència. Per exemple, pel que fa a l'acollida,
l’Oficina de Salut Laboral, conjuntament amb el
Servei de Recursos Humans, han dissenyat un circuit
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La UdG està treballant en una estratègia

desenvolupament social, econòmic, ambiental i

d'internacionalització. En un context en què les
empreses, els moviments socials o els processos
culturals operen en una escala global, la Universitat
de Girona ha d'incorporar la lògica internacional en
totes les seves activitats: la docència, la recerca, la

cultural de la regió de Girona. Aquesta fundació
s'anticipa al futur Pacte Nacional per a la Societat del
Coneixement i té com a objectiu l’atracció de
finançament, especialment europeu, mitjançant
projectes de col·laboració entre la universitat i

transferència o el compromís social. Però la UdG és
també una Universitat vinculada a un territori, que li
dota d'identitat i de sentit. Aquest és el repte: fer
compatible el treball en una escala global i el reforç
dels vincles amb l'escala local i nacional, és a dir, la

empreses, entitats o institucions de l’entorn, d’acord
amb les polítiques europees de regionalització dels
ajuts. Els campus sectorials treballen ja actualment en
aquest sentit, impulsant, per exemple, projectes PECT
que tenen finançament FEDER i de la Diputació de

regió de Girona i Catalunya. En aquesta transició del
model d'universitats, una de les exigències més
reiterades és connectar els àmbits universitaris amb la
vida social, cultural, econòmica o ambiental del seu
entorn.

Girona. A mig termini, l'objectiu és que la GRC i els
campus sectorials convergeixin, i que la primera
pugui donar cobertura i continuïtat als segons.

L'eina bàsica en aquesta estratègia s'ha presentat
aquest 2019: el projecte Girona, regió del
coneixement. Aquest projecte, com he comentat, se
centra en la quarta missió de la universitat, la
necessària implicació activa de la UdG en el

que va ser gestada en l'anterior mandat i que connecta
perfectament amb la lògica de connexió territorial que
s'exigeix des de tots els àmbits. El finançament
europeu de fons FEDER i el de la Diputació de Girona
han permès consolidar temporalment el Programa i

El Programa de Campus Sectorials continua el seu
procés de consolidació. És una iniciativa innovadora
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dotar-lo de l’impuls necessari per dur a terme les

coordinant projectes de transferència de caràcter

seves missions essencials: promoure la transferència
de tecnologia i de coneixement dels grups de la UdG,
enfortir el paper de la UdG com a principal agent del
coneixement a la demarcació de Girona i la seva
projecció internacional. Ha iniciat el seu camí amb

transversal.

força el Campus de Cohesió i Compromís Social, amb
dues reunions del Consell Assessor i amb l’impuls
d’activitats diverses que enfortiran el paper dels
nostres investigadors en els àmbits d’actuació
d’aquest Campus. Aquest i la resta de campus han

cohesió social i un tercer en el dels sistemes
alimentaris sostenibles, i encara un altre en relació a
les xarxes energètiques intel·ligents; tots ells amb un
fort component innovador i amb participació molt
notable dels grups de recerca de la UdG. Justament en

mantingut una dinàmica de treball remarcable:
promovent jornades de dinamització dels
corresponents sectors; recollint les necessitats dels
sectors productius i institucionals i canalitzant-les cap
a l’agent intern més adequat; definint estratègia
d’acord amb els consells assessors respectius;
visibilitzant l’activitat de la UdG en fires, jornades,
congressos i conferències; contactant amb els clústers
d’ACCIÓ vinculats a cada sector; i aixecant i

A més, i molt especialment, cal destacar quatre nous
projectes d’especialització i competitivitat territorial
(PECT) que s’han presentat a la convocatòria de 2019:
un en l’àmbit del patrimoni, un altre en el de la

el marc de la innovació, s’està treballant en el concurs
públic que ha de permetre disposar, a l’inici de 2020,
d’una plataforma online d’innovació oberta com a
eina primordial per a la dinamització sectorial dels
ecosistemes liderats des de la Universitat.
El Parc Científic i Tecnològic va ser creat amb
l'objectiu de concentrar les iniciatives innovadores de
la regió i facilitar l'intercanvi entre els grups de
recerca de la UdG i les empreses amb major capacitat
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d'innovació. Durant aquest any, s'ha continuat fent el

no té data fixada. En conseqüència, l’equip de direcció

seguiment de les diverses fases de la liquidació del
Parc. Per una banda, el jutge encarregat de la
liquidació del Parc ha tancat la “peça sexta” declarant
que el concurs de creditors ha tingut caràcter de
“fortuït”, descarregant per tant de responsabilitats

de la UdG, juntament amb el Consell Social, segueixen
el procés de subhasta i preparant-se per un possible
retorn dels actius a la UdG, cosa que significaria al
mateix temps una gran oportunitat i alguns reptes, en
haver d’assumir una part del deute i haver

tots els antics patrons del Parc.

d’incorporar el personal del Parc a la plantilla de la
UdG. En aquest sentit, es mantenen converses amb la
Generalitat i el Ministeri per anticipar acords futurs.

Per altra banda, en les fases primera i segona de
venda dels actius (les “unitats productives”, és a dir, la
part dels edificis que pertanyien a la Fundació Parc
Científic i Tecnològic UdG i la gestió de l’activitat que

Un dels instruments de major importància en
l'estratègia de connexió territorial són les càtedres,

contenen) no hi ha hagut cap oferta d’adquisició.
Actualment ja s’ha activat la tercera fase, de subhasta.
El dia 25 d’octubre es van subhastar les dues primeres
unitats: l’edifici Narcís Monturiol va quedar desert,
mentre que l’ICRA va optar per l’adquisició de la part

que és una de les senyes d'identitat de la UdG. No hi
ha cap altra Universitat catalana que tingui un catàleg
tan ampli i tan actiu de càtedres com el de la nostra
universitat. Durant el 2019, s’han creat dues noves
càtedres, la Càtedra Víctor Català d’Estudis sobre el

de l’edifici H2O que se subhastava (el 65%), de
manera que s’espera que el jutge li atorgui la propietat
en les properes setmanes. No s’han detectat altres
inversors interessats en la resta d’edificis, la subhasta
dels quals en el moment de redactar aquest informe

Modernisme i la Càtedra de Renovació Pedagògica
Can Trona. S'ha portat a terme un mapa interactiu de
càtedres, en el que es pot veure reflectides en el
territori la ingent activitat del catàleg de càtedres de la
Universitat. La cartografia de les accions en el territori
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demostra una forta interacció entre la UdG i la regió

videoconferència. La Fundació UdG Innovació i

de Girona, que hem de mantenir i en alguns casos,
enfortir.

Formació organitza estudis propis a Olot en
col·laboració amb la Fundació d’Estudis Superiors
d’Olot (FES), i també a Roses i Riudellots de la Selva
amb altres entitats o institucions. A Girona, s’ha
iniciat el Projecte Rius de Llibres a dues de les

Més enllà de les càtedres, la UdG ha participat en més
d’un centenar d’activitats, la meitat de les quals es
relacionen amb temes de compromís social i la resta
són actes diversos relacionats amb el territori. Es
tracta tant de reunions per a nous projectes, com
d’assistència a actes organitzats per la UdG o per
entitats socials per tot el territori, incloses
inauguracions o cloendes d’actes i participacions en

biblioteques de la UdG, en col·laboració amb
l’Ajuntament de Girona i Connexió Papyrus. El
projecte distribueix excedents de llibres i llibres de
segona mà en llocs de molta afluència amb la finalitat
de fomentar la lectura.

taules rodones. S’ha reprès la coorganització de la
Butaca Casademont, a través d’un conveni entre la
Fundació Casademont, l’Ajuntament de Girona i la
UdG. S’ha coorganitzat la 10a Jornada de
Responsabilidad Social promoguda per Ingeniería

A banda de la regió de Girona, la UdG ha ampliat les
seves activitats de promoció a la corona d'influència,
Osona, Vallès Oriental i Alt Maresme i també ha

Social: es tracta d’una jornada que es descentralitza i
se celebra per segona vegada, un dia de la setmana, a
Girona. També s’han iniciat contactes amb Unió
Intersectorial Empresarial del Ripollès (UIER) i s’ha
valorat la possibilitat d’impartir classes de la UdG per

creixement territorial és la Catalunya Nord i el reforç
dels vincles transfronterers. Més específicament, la
regió de Perpinyà és una continuïtat cultural,
lingüística i històrica de l'àrea de Girona. En aquest
2019 s'han intensificat les relacions

intensificat les activitats a l'Àrea Metropolitana de
Barcelona. Però un dels eixos fonamentals de
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transfrontereres, especialment a partir del projecte
UNIVERS. La Universitat de Perpinyà Via Domitia ha
liderat, amb la Universitat de Girona, el projecte
d’universitat europea UNIVERS, the Cross-border
University, que s’ha presentat a la convocatòria del
Programa Erasmus+. Aquest projecte ha representat,
per tant, un notable enfortiment de les relacions entre
les dues universitats, així com amb la resta
d’universitats del consorci: Illes Balears, Lleida,
Ca’Foscari (Venècia, Itàlia), Klagenfurt (Àustria),
Montpeller3 (França), Primorska (Eslovènia) i
Andorra. El projecte va obtenir una bona valoració en
l’avaluació, però no suficient per obtenir finançament;
en conseqüència, s’està treballant per millorar-lo amb
la intenció de presentar-lo a la propera convocatòria.
Com s'ha esmentat anteriorment, la UdG ha
organitzat enguany les Jornades Doctorials
Transfrontereres, amb la participació d’uns 40
estudiants, dels quals aproximadament el 60% són de
la regió occitana, molts d’ells doctorands de la
Universitat de Perpinyà

L'acció de l'equip de govern

3. El bon govern
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Un dels grans teòrics sobre innovació pública, Alberto

comunitat. Algunes d'aquestes propostes (com la

Ortiz de Zárate, alerta que la rigidesa dels sistemes
administratius públics contrasta amb les noves
demandes d'una societat més connectada, més
participativa, més crítica i amb més capacitat
d'aportar solucions. Defineix innovació pública com

creació d'un espai de campus en l'espai entre la
muralla i la Facultat de Lletres i Turisme, els lavabos
inclusius, els menús dels restaurants o la millora del
senyal de wifi) han estat recollides per l'equip de
govern i ja hi està treballant per donar-li una sortida.

un valor, una cultura, un mètode i una pràctica. Com
valor, és inconformisme i progrés; com cultura,
llibertat i creativitat; com mètode, és experimentació i
orientació al servei; i com pràctica, és de tots i per a
tots. Les eines bàsiques que proposa per una bona

El discurs de la comunitat universitària durant la
inauguració s'elabora a partir de les aportacions dels
participants de la plataforma. Pel discurs d'aquest any
es van recollir 45 comentaris. A principis de 2020, es
portarà a terme una àmplia campanya de promoció

governança són la participació, la transparència,
la flexibilitat i la innovació (especialment, a partir
de l'administració electrònica).

per donar a conèixer la plataforma i s'introduiran
algunes millores per afavorir la seva utilització.

La Universitat de Girona és la primera Universitat
catalana i la segona de l'estat que disposa d'una

La lògica de la participació ha guiat el procés de debat
del Pla Estratègic UdG2030. El pla s'ha enriquit per
les aportacions de diversos col·lectius que han

plataforma de participació. La plataforma som.udg
està creada amb el programari obert Consul i permet
tant el debat en obert com la presentació de
propostes. En aquests moments, s'han proposat prop
de 20 idees que han obtingut gairebé 400 vots de la

participat en les sessions de treball, per les
aportacions de persones amb les que s'ha contactat
directament i amb les precisions realitzades a la
plataforma. L'evolució del Pla es pot seguir en
l'apartat del Pla del web de la UdG. En la mateixa línia
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de la participació, el web ha obert l'espai de la bústia

En l’automatització de les memòries s’està fent un

del rector, per recollir qualsevol comentari, tant de la
comunitat universitària com de les persones
relacionades amb la Universitat. Aquesta eina se suma
als perfils de twitter de l'equip de govern i del rector.
Només dues universitats catalanes disposen d'un

primer pas, incorporant a l’aplicatiu desenvolupat
sobre la plataforma Servicenow per a la gestió dels
plans de millora la incorporació automàtica de dades,
cosa que servirà per fer d’una manera semiautomàtica
els informes de seguiment de les titulacions. Pel que

perfil específic del rector (@rectorUdG) i només la
UdG té també un perfil de l'equip de govern
(@UdGGovern), que facilita la interacció amb els
membres de la comunitat universitària.

fa a les càtedres de la UdG, el febrer de 2019 es va
posar en funcionament un gestor de dades i un mapa
de càtedres, que mostra en un mapa públic i interactiu
totes les activitats nacionals i internacionals que han
portat a terme les càtedres, amb una informació

La política de transparència segueix la via que s'ha
obert en l'anterior mandat. Tots els ajuts concedits
per la UdG es gestionen d'acord amb els principis de
la Llei general de subvencions i de la Llei de
transparència, accés a la informació pública i bon
govern. Per tant, se segueixen els principis de
transparència, publicitat i concurrència. Totes les
prioritzacions o distribucions es fan amb criteris
prèviament establerts.

detallada del tema, la tipologia, el rol i la seva
descripció. Aquest aplicatiu georeferenciat pot servir
per fer dotar d’una base de capes d’informació sobre
un sistema GIS per a les diferents unitats i serveis.
La flexibilitat i l'adaptació a la diversitat és un dels
principis rectors de la gestió de l'equip de govern.
Aquest any el Consell de Govern ha aprovat el nou
model de distribució de recursos docents. Els centres
docents han pogut gestionar, en exercici de la seva
autonomia, els recursos de què disposen. Els crèdits
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dels graus i els dels màsters han deixat de ser dos

Durant aquest any 2019 s'ha donat un impuls

calaixos aïllats i el centre, que és qui coneix millor les
necessitats docents de les titulacions que programa,
pot prendre les decisions que consideri més adients
pel que fa al seu pla docent. Així, llevat dels màsters
interuniversitaris no coordinats per la UdG, els graus i

rellevant a l'administració electrònica. S’ha
mantingut el grup de treball intern per impulsar de
forma coordinada les actuacions i reformes que
permetin complir amb la legislació vigent; també, s’ha
posat en fase de prova el registre electrònic, que es

els màsters dels centres integrats estan adscrits a un
centre docent. Els recursos docents per als graus i
màsters dels centre integrats, així com la política
acadèmica contemplada en el programa de govern, es
fonamenta en els mateixos criteris: l’assignació dels

preveu que estigui operatiu a curt termini; s’han
revisat i millorat alguns dels continguts de la seu
electrònica; s’estan inventariant tots els procediments
existents per tal de poder-ne fer una anàlisi
exhaustiva a fi d’automatitzar-los i simplificar-los; i

crèdits es fa de manera global a cada centre docent de
manera que aquest pugui disposar de flexibilitat
suficient per tal de dur a terme les seves polítiques
especifiques (desdoblar grups, ampliar o reduir
optativitat, mantenir assignatures amb pocs

s’ha potenciat l’ús de la signatura digital, al temps que
s’està treballant en la millora del porta-signatures
electrònic.

estudiants pel seu valor estratègic, coordinació de
programes de mobilitat dels estudiants, projectes
d’innovació docent, plans d’acció tutorial, millora del
reconeixement a la gestió dels estudis, coordinació de
dobles titulacions, assignatures propedèutiques, etc.).

l’equip de govern i el comitè de l’HRS4R i l’eina és
l’Office365. Dins l’oferta d’eines que presenta
l’Office365, s’han provat el Teams, el Planner i el
WordOnLine, entre d’altres. Aquesta prova pilot ha de
servir per testejar els avantatges d’aquesta eina i el

S’ha iniciat una prova pilot d’utilització de eines de
treball col·laboratiu. En aquesta prova participen
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dimensionament a nivell de més usuaris i grups. Per
altra banda, s’ha informat els estudiants de les eines
que posa a la seva disposició la Universitat, entre elles
les que corresponen a les eines de treball col·laboratiu
del GoogleSuite.
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Philip Johnson fou un arquitecte nord-americà, autor

l'entrada d'aigua i l'aparició d'humitats en diversos

entre d'altres de La Casa de Vidre. Johnson escriví
que l'arquitectura és un refugi, "és el disseny de l'espai
que conté, enalteix, abraça o estimula les persones en
aquell espai". El que vol dir Philip Johnson és que els
edificis són alguna cosa més que els continents en què

edificis, a més d'altres problemes estructurals i
deficiències de disseny. Per fer front a aquesta
situació, el 2018 es va plantejar un pla de xoc, amb la
contractació de serveis tècnics externs que han fet un
diagnòstic i un pla d'actuació, que ha estat

té lloc la vida quotidiana; tots dialoguem amb els
espais i la forma està relacionada, d'alguna manera,
amb el contingut. Per això, el disseny dels campus i la
seva estructura és tan rellevant.

acompanyat per un seguiment i la certificació final de
l'execució de les obres. Aquest pla ha millorat
sensiblement el mapa d'afectacions, especialment en
aquells casos més greus. Però atesa les dimensions del
problema, caldrà una acció recurrent en els propers

La Universitat de Girona disposa d'una galeria d'obres
arquitectòniques molt notables. Hi ha obres que han
estat Premis FAD i un dels edificis del Campus
Montilivi ha estat dissenyat per un estudi premiat
amb el Pritzker. Però fent balanç, el feble
manteniment de les instal·lacions, alguns errors en el
disseny d'alguns dels edificis i varis anys sense una
convocatòria pública del PIU (pla d'infraestructures
universitàries) han donat lloc a un deteriorament de
diverses peces dels campus. El mapa de les patologies
dels edificis de la UdG és colpidor. Això ha provocat

anys per reduir fins a nivells tolerables les deficiències
principals dels edificis.
Un altre dels problemes en la gestió dels edificis és la
regularització de la llicència d'activitats. Aquesta
situació pot tenir efectes molt rellevants, fins i tot de
caràcter acadèmic. Per això, s'ha programat un pla
d'actuació, amb la finalitat que l'estiu de 2021 tots els
edificis de la UdG disposin de la seva corresponent
llicència regularitzada. Per aconseguir-ho, s'han
encarregat els projectes no iniciats, s'han revisat els
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projectes redactats i s'ha iniciat les licitacions per

important que cal corregir en el Campus de Montilivi

portar a terme les obres amb l'aplicació de les
mesures correctores. El 2019 s'han portat a terme les
obres de l’edifici de Sant Domènec (facultats de
Lletres i de Turisme) i de la Facultat de Ciències.
També es complementen els assajos i la documentació

és l’eliminació de punts foscos per tal de garantir més
seguretat. Ja s’ha redactat el projecte d’enllumenat i
abans de final d’any s’iniciarà el procés de licitació per
executar les obres. Davant la necessitat d’aparcament
i d’ordenar l’accés al Campus des de l’avinguda

de l’edifici P-III de l’Escola Politècnica Superior i es
porten a terme petites actuacions a la Biblioteca del
Campus de Montilivi, amb la qual cosa es preveu que
s’obtindrà la llicència d’activitats corresponent per als
4 edificis. S’està treballant en la resta de projectes per

Montilivi, s’han iniciat contactes amb l’Ajuntament de
Girona per tal de redactar conjuntament un projecte
que resolgui aquestes necessitats. Actualment es troba
en fase d’avantprojecte. Aquest estudi inclourà
l’eliminació de la rotonda de davant la Facultat de

continuar les actuacions el 2020.

Ciències ja que essent l’Avinguda Maria Aurèlia
Campmany només per a vianants, no té cap sentit, i
millorarà l’accés a l’IES Montilivi.

En l'àmbit de la planificació, s'està treballant en la
reorganització de diversos espais del Campus de
Montilivi. En aquest sentit, s’ha encarregat l’estudi
arquitectònic d’ordenació del Campus. L’objectiu és
l’eliminació dels mòduls prefabricats per tal d’iniciar
noves construccions i satisfer la necessitat d’usos que
demana la comunitat universitària. S’han iniciat els
contactes per tal de desafectar els mòduls prefabricats
M-7, M-8, M-9 i M-10 (primera fase). Un aspecte

Pel que fa a l'àmbit de la salut, s’ha traslladat a la
Conselleria d’Empresa i Coneixement i a la
Conselleria de Salut la importància que el Campus de
la Salut (Facultat de Medicina, Facultat d’Infermeria i
residència d’estudiants) s’integri en el nou Hospital
Josep Trueta, compartint espais, i la necessitat que la
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UdG sigui tinguda en compte en la definició i

SOTIM i els centres mateixos. És un projecte viu,

materialització de l’execució.

d’acord a les noves situacions i recurrent en el temps,
al qual s’aniran destinant recursos i es periodificarà
per fases segons les disponibilitats pressupostàries.

El Servei d'esports és un servei amb una elevada
activitat, que obre cada vegada més el ventall de les
disciplines que ofereix. A hores d'ara és evident la
desproporció entre l'activitat del Servei i les

Finalment, dins dels plans de millora de la xarxa
sense fils s’està treballant en dues línies. La primera

instal·lacions. Per això, l'equip de govern s'ha
plantejat un ampliació i una millora de la qualitat de
les instal·lacions. Aquesta iniciativa està relacionada
també amb els desallotjament dels mòduls
prefabricats del Campus de Montilivi. S'ha redactat ja

d’elles és la de reforçar la xarxa en espais on té molt
ús: biblioteques i espais d’ús compartit. Tot i que el
monitoratge dels accessos a la xarxa sense fils no
indiquen col·lapses, sí que la percepció és que les
xarxes són lentes. La segona línia és la de cobrir

el projecte global i s'estan determinant les fases
d'actuació per adequar-les a les necessitats
pressupostàries. La primera fase de les obres s'iniciarà
durant l'any 2020.

alguns espais que queden foscos, sobretot en edificis
del Barri Vell, mitjançant tecnologies i emissors de

S’ha iniciat un projecte de revisió i actualització de la
senyalització de tota la UdG, tenint en compte
l’actualització i ordenació dels espais. En aquest
procés intervenen el Servei de Publicacions, l’Àrea de
Comunicació i Relacions Institucionals (ACRI), el

nova generació. També en l'àmbit informàtic, les
anàlisis fetes pel Servei Informàtic aposten per a la
supressió de línies fixes i el seu reemplaçament per
línies mòbils, ja sigui amb aparells mòbils o de
sobretaula.
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És molt difícil acotar el camp semàntic de la qualitat.

objectius del pla puguin ser concretats en programes

La qualitat ha estat definida com un atribut, com la
conformitat amb una especificació, com l'adequació a
un objectiu, com la capacitat de satisfer unes
determinades necessitats o, més recentment, com
l'adequació a unes expectatives. Un dels principals

específics. Aquest acord estratègic s'ha de combinar
amb altres plans, com el pla de dedicació acadèmica,
el model de distribució de recursos docents i la
definició dels diversos factors de qualitat que la
integren. La Universitat de Girona està treballant en

problemes de la definició de la qualitat en les
administracions públiques és que és un concepte que
neix en l'àmbit empresarial i que no té una fàcil
adequació a l'esfera pública. Podríem dir que la
qualitat és molt difícil de percebre i acotar, però que

la definició d'aquests objectius, que requereixen un
gran consens de la comunitat universitària. El sistema
d'avaluació i seguiment de l'estratègic HRS4R pot
servir de model per altres sistemes d'avaluació
continuada.

en canvi és més senzill identificar l'absència de
qualitat. En l'àmbit universitari, les accions
relacionades amb la qualitat han crescut en
importància en els darrers anys, especialment a partir
de les directrius de l'Agència per la Qualitat del
Sistema Universitari Català (AQU).
Un dels instruments que afavoreix la gestió de la
qualitat són els contracte programa. L'aprovació del
pla estratègic i el seu desenvolupament permet
plantejar-se aquesta fita, de manera que els grans

La UdG ha de promoure les acreditacions de centre
docent, que estan previstes pel segon semestre de
2020, d'acord amb la planificació de l'AQU. En una
primera fase s’avaluaran els processos transversals i
en una segona fase els processos específics de cada
centre. Per això durant 2019 s’ha estat fent la feina de
redibuixar els processos i definir si són transversals,
específics o mixtos. Aquestes acreditacions hauran de
permetre una autogestió de part del marc VSMA. Com
a iniciativa pilot, amb els màsters Erasmus Mundus
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actuals s’està treballant en definir el protocol i passos

Conducta per a la Contractació d'Investigadors. La

per a l’obtenció de l’acreditació europea per
programes conjunts (European Approach for Quality
Assurance of Joint Programmes). Aquesta iniciativa,
impulsada a nivell europeu pels responsables de
l’educació superior dels estats membres, s'ha

proposta ha superat l’avaluació administrativa i es
troba en fase d’avaluació tècnica.

desenvolupat per facilitar la garantia externa de
qualitat dels programes conjunts, i defineix uns
estàndards basats en les eines acordades de l’EEES,
sense aplicar criteris nacionals addicionals. S’espera
que això faciliti el desenvolupament de nous màsters

Universities (Arwu), Shangai Rankings, Ranking
Fundacion Conocimiento y Desarrollo (CyD), UMultirank... També s'han analitzat d’altres més
específics com són el THE Impact, d’impacte social, el
Greenmetric, d’ambientalització, i el Dyntra, de

internacionals i proveeixi un enfocament integrat per
a l’assegurament de la qualitat de programes
conjunts.
S’ha completat la fase inicial del procediment marcat
per la Unió Europea per a la consecució del segell
HRS4R, amb la tramesa a la UE del Pla d’Acció
inicial, el setembre de 2019. Aquest pla inclou un total
de 22 accions, dirigides a alinear les polítiques i
pràctiques de la UdG amb els principis recollits a la
Carta Europea de l'Investigador i al Codi de

La Comissió de Qualitat ha preparat un informe sobre
els rànquings generalistes que avaluen la UdG: Times
Higher Education, Academic Ranking of World

transparència. En aquest informe s’apunten els punt
forts i febles i el posicionament a nivell mundial,
estatal i català. Les accions realitzades han permès
que la UdG s'hagi incorporat de moment al rànquing
de Shanghai i als dos rànquings THE.
L'aposta pels processos de qualitat necessita, com
hem comentat, una major dotació de recursos humans
especialitzats. En aquest sentit, la modificació de la
RLT ha incorporat sis places de tècnics de qualitat del
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grup A2 a les àrees d’estudi, que han de permetre
donar el suport tècnic necessari per assumir els
processos de garantia de la qualitat del centres.
Aquestes places sortiran en la convocatòria
d'oposicions del grup A2 prevista abans de finalitzar
2019.
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La comunicació contemporània és un dels àmbits en

les noves generacions, que usen nous canals de

els que es fa més evident el canvi de paradigma. Han
canviat els canals, han canviat els actors i, en bona
mesura, han canviat els continguts. Som en un nou
context, caracteritzat pel trànsit de la comunicació
textual i unidireccional a la comunicació digital,

comunicació. Durant aquest any 2019, s'ha publicat
un canal oficial de Giphy, essent la UdG la primera
Universitat de l'Estat amb un compte en aquesta
xarxa i una de les primeres d'Europa. El canal ha
tingut una acceptació molt elevada, de manera que els

audiovisual i multidireccional. La irrupció de les
xarxes socials, la crisi dels formats de comunicació
clàssics i la migració de continguts textuals a
continguts audiovisuals obliga les universitats a
modificar la seva estratègia de comunicació. En

diversos gifs i stickers han tingut més de sis milions
de visualitzacions. Durant el Saló de l'Ensenyament
de 2019, la UdG ha portat a terme una campanya
externa, en els opis (mupis) de les línies de metro que
porten al Saló, així com en els restaurants de l'àrea

aquest sentit, els principis que s'han plantejat han
estat que el 2022, el 75% de la promoció de la UdG
serà digital i/o audiovisual. Els cinc eixos de
l'estratègia de promoció són la creació de nous
formats i nous canals, la internacionalització

d'influència de la Fira. L'ACRI està ultimant una
plataforma per a la presentació de la Universitat de
Girona en un mapa animat, vinculat amb informació
gràfica i amb vídeos. La plataforma veurà la llum el
2020. En els dispositius mòbils, ha posat en

de les activitats, la integració de criteris
sostenibles en la promoció, la divulgació i la
migració digital.

funcionament un canal de Telegram d'alertes i està
estudiant un altre canal dedicat a les activitats
culturals i lúdiques de la UdG. Igualment, s'ha activat
l'aplicació de la UdG i està previst que s'incorporin

Durant el 2019, la Universitat de Girona ha explorat
nous formats que ajudin a entrar en contacte amb
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noves funcions relacionades amb la promoció de la

Internacional. Les accions de promoció internacional

Universitat.

intenten captar estudiants per l'oferta de màsters i de
doctorat, però l'estratègia d'internacionalització
preveu també la necessitat d'augmentar els estudiants
internacionals de grau, als quals es dedicarà una acció
específica el 2020. L'acció més rellevant que s'ha

La innovació i els nous formats són compatibles amb
les estratègies clàssiques de promoció, especialment
els anuncis i la participació en fires. El número de
visitants a la Jornada de Portes Obertes de febrer i de
maig s'ha incrementat sensiblement aquest 2019. A
banda, s'ha participat en diverses jornades
d'orientació universitària, a les ciutats de Valls,
Palma, Ripoll, Badalona, Igualada, Granollers,
Barcelona, Madrid, Toledo i Girona. Com en anys
anteriors, la UdG ha participat activament tant en la
Fira de Girona com a l'Expojove. En aquesta primera,
s'ha mantingut el format d'un catàleg d'activitats, que
ha comptat amb la col·laboració de més de 100
persones.
En segon lloc, la promoció de la Universitat de Girona
s'ha orientat a l'àmbit internacional, seguint la
lògica de l'estratègia d'internacionalització que ha
estat debatuda en la Comissió de Política

portat a terme ha estat una campanya de màrqueting
digital, personalitzada per als diferents màsters,
d'acord amb els mercats de referència i amb les
paraules clau. La pràctica demostra que els estudiants
de segon i tercer cicle empren habitualment els
cercadors per avaluar les diverses propostes. En segon
lloc, s'ha participat activament en les fires
internacionals de l'Ecuador, Perú, Argentina i Xile,
seguint les recomanacions de la Comissió de Política
Internacional.
Els criteris de sostenibilitat han d'impregnar tota la
pràctica acadèmica i la vida universitària. Per aquest
motiu, el marxandatge de la Universitat de Girona
s'ha realitzat amb criteris de compromís social i de
cura pel medi ambient. A partir d'uns dissenys
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específics realitzats pel centre adscrit a la UdG Qstura,

la recerca que s'estan portant a terme a la UdG

i amb els tèxtils desats per la comunitat universitària,
una empresa d'inclusió social (Ecosol, vinculada amb
Càrites) ha confeccionat 5 elements de marxandatge,
que seran posats a la venda a principis de l'any 2020.
Per la resta de materials de promoció, la UdG ha

(olimpíades, Nit de la Recerca, esmorzars de
recerca...), i crea alhora una línia de treball de
divulgació de la recerca. Aquesta línia preveu la
creació d'un àmbit específic al web i l'edició d'una
sèrie de vídeos de divulgació, que posin en valor les

utilitzat materials reciclables. Aquest principi vinculat
amb la sostenibilitat impregnarà el Saló de
l'Ensenyament de 2020. Mentre que l'estand estarà
realitzat amb cartró, s'ha dissenyat un projecte pilot
que elimina els fulletons tradicionals de paper i els

activitats de recerca que es porten a terme a la
Universitat de Girona.

substitueix per un fulletó digital. D'aquesta manera, la
UdG orienta tota la seva promoció al Saló de
l'Ensenyament de 2020 amb criteris sostenibles. Els
resultats d'aquesta acció seran avaluats en el sí de la
Comissió de Comunicació i s'estimarà la possible
ampliació a altres àmbits.
La delegada del rector ha presentat a la comissió el
nou pla de divulgació de la UdG. Aquest pla
reforça les activitats de promoció als futurs estudiants
(CRACS, ...), intensifica les activitats de promoció de

Atès que el web és un dels àmbits més rellevants per
la promoció de la Universitat, s'ha incrementat la
dotació de personal del servei web per tal d'accelerar
el procés de migració. En aquests moments, més del
90% dels continguts de l'antic web ja han estat
incorporats al nou i el calendari de treball preveu la
plena migració durant el 2020. L'antic web no podrà
ser tancat fins d'aquí uns any per tal de preservar una
sèrie d'informacions que romanen en aquest entorn.
S'ha consolidat el procés de trilingüisme, i des
d'aquest any el web de la UdG ja està operatiu en
castellà i en anglès. Durant el 2020, s'iniciarà un
procés de consultes a centres, unitats i serveis, per

tal de recollir l'opinió dels usuaris i iniciar el procés de
readaptació del web institucional.

Resum de l'activitat docent i investigadora
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Durant el curs 2018-2019 es van matricular a la

matriculats uns 13.500 estudiants de grau. Prop del

Universitat de Girona més de 15.000 estudiants de
grau, màster i doctorat, tant en els centres propis com
en els centres adscrits. Aquest volum d'estudiants s'ha
mantingut sense gaires variacions en els darrers
quatre anys. És per tant, un comportament molt

90% dels estudiants de la UdG pertanyen, per tant, al
primer cicle. Aquesta és una constant en totes les
universitats del sistema català, però les universitats
tendeixen a reforçar les seves ofertes de màster i
doctorat, com una forma d'enfortir el seu propi

estable. La UdG s'ha consolidat en aquest llindar de
forma clara. Però aquest aparent estancament és el
preludi de canvis significatius en el mapa universitari,
tant pels propers canvis demogràfics (un increment
inicial seguit d'un descens posterior) com per la

projecte universitari.

creixent oferta nacional i internacional.
La major part dels estudiants es concentren en els
estudis de grau. La Universitat de Girona va oferir
durant el curs 2018-2019 45 titulacions de grau i 12
titulacions de doble grau, més tres dobles titulacions
internacionals de grau. Aquesta àmplia oferta va ser
escollida per més de 10.000 estudiants de grau en els
centres propis. A banda, els 6 centres adscrits a la
UdG van matricular gairebé 3.300 estudiants de grau
més. Conjuntament, centres propis i integrats han

Graus

45 titulacions
12 dobles titulacions
3 dobles titulacions internacionals
10.235 estudiants en centres propis
3.278 estudiants en centres adscrits
De la mateixa manera que esdevé amb els Graus, la
Universitat de Girona sembla estabilitzada en el
nombre d'estudiants de màsters, que se situa a
l'entorn dels 1.000 matriculats des del curs 2015-16.
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El curs 2018-19, la UdG va oferir 23 màsters

Pel que fa a la formació continuada, la Universitat de

universitaris més 17 màsters interuniversitaris, que
van representar 970 estudiants, 29 menys que el curs
anterior. Els estudiants dels cursos de doctorat s'han
incrementat en els tres darrers cursos. En els 14
programes de doctorat que ofereix la Universitat de

Girona ha ofert 45 màsters propis, en els quals s'han
matriculat 705 estudiants. A banda, la Fundació
Universitat de Girona: Innovació i Formació ha
matriculat 2.774 estudiants en activitats de formació
continuada. Per tant, el total d'estudiants vinculats

Girona, s'han matriculat 816 estudiants, que han llegit
117 tesis durant el curs 2018-19.

amb la Universitat de Girona durant el curs 2018-19
va superar els 18.000.

Cal destacar el programa de doctorat industrial.
Durant el període 2012-18, s'han portat a terme 36
projectes que han vinculat a 33 empreses amb 14

En el Programa de Formació Josep Torrellas per a
més grans de 50 anys, s'hi han matriculat 122
estudiants.

grups de recerca i 19 investigadors.

Si considerem la distribució dels estudiants per
àmbits, la meitat dels estudiants estan matriculats en
l'àmbit de les ciències socials i jurídiques i una
cinquena part en l'àmbit de la salut. Els àmbits amb
un percentatge més baix són els de les arts i

Doctorat

14 programes de doctorat
6 programes interuniversitaris
816 estudiants de doctorat
117 tesis llegides

humanitats (un 7%) i les ciències (un 10%). Les
proporcions són molt similars en els estudiants de
màster, mentre que en els doctorat els cinc àmbits
estan distribuïts de forma molt més homogènia.

Resum de l'activitat docent I investigadora
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Durant aquest any, els investigadors que formen part
de la Universitat de Girona han participat en 332
projectes de recerca, dels quals 56 són projectes
d'àmbit internacional. La dada més rellevant del
balanç de la recerca és el fort increment en el
finançament de projectes. La UdG havia assolit el
valor més elevat en recursos per la recerca l'any 2015,
quan havia superat els 13 milions d'euros. Els dos
anys següents, l'evolució del finançament va ser molt
negativa i el 2017 el còmput global va caure per sota
dels 10 milions. El 2018 el finançament total ha
superat els 17 milions d'euros, de manera que el valor
total pràcticament s'ha duplicat.
La tipologia de projectes és molt diversa, d'acord amb
la naturalesa també diversa de les estructures de
recerca de la UdG. Globalment, la UdG treballa en 18
projectes de recerca de gran abast (RIS3CAT, PECT,
Retos Colaboración...), 3 projectes del 7è Programa
Marc Europeu i 26 projectes de l'H2020, entre
d'altres.

Projectes i finançament

3 projectes del 7è Programa Marc Europeu
26 projectes de l'H2020
9 projectes INTERREG
107 projectes Plan Nacional
18 projectes de recerca de gran abast
67 grups de recerca SGR
14 doctorats industrials
La recerca desenvolupada a la UdG s'ha traduït en
més de 900 articles en revistes indexades a l'ISI Web
of Knowledge. És aproximadament la mateixa
producció científica que es va assolir l'any anterior i
mostra una clara consolidació de la recerca a la UdG.
En 8 anys, la UdG pràcticament ha duplicat la seva
producció científica mesurada en articles ISI. A
banda, els investigadors de la UdG han publicat 41
llibres de recerca i 210 capítols de llibre.
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Amb relació a la transferència tecnològica, la
Universitat de Girona disposa de 7 grups TECNIO, 1
patent nacional i 8 empreses de base tecnològica
participades per la UdG.
La Universitat de Girona ha organitzat una part de la
seva activitat de recerca i de transferència en els
campus sectorials. Hi ha 9 campus consolidats i un
campus en fase de definició, a l'entorn de la robòtica.
En el conjunt de campus, actualment, hi col·laboren
un nombre molt significatiu d'agents: 120 membres
dels consells assessors, 261 empreses i institucions
externes, 132 grups de recerca i altres estructures i
682 investigadors de la UdG.
L'any 2019 han estat investits doctor honoris causa, el
químic Evert Jan Baerends, de la Vrije Univeriteit
Amsterdam, i Sovan Lek, ictiòleg de la Universitat de
Toulouse.

Línies generals del pressupost, la programació plurianual i la memòria
econòmica
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El pressupost de la universitat comporta una previsió

no ha estat necessari l'ús d'aquests romanents .

tan de les despeses com dels ingressos de l’exercici
següent. Cada any, a través d'aquesta eina, la
universitat detalla la seva política de govern. La
liquidació del pressupost tanca el cicle pressupostari
de l’exercici econòmic corresponent.

durant l'exercici de 2018, de manera que en el
moment de la liquidació van quedaar disponibles.

L'excepcionalitat del moment que viu el país es
concreta, entre d'altres coses, en el fet que la
Generalitat de Catalunya té un pressupost prorrogat
des de l’exercici 2017 i que durant aquest període s'ha
aplicat l’article 155 de la Constitució. L’Estat espanyol

havent estat notificada l’any 2018 de l’aprovació del
capítol I de l'any 2017.

també te el pressupost del 2018 prorrogat, com a
conseqüència de la incertesa política i de la
impossibilitat de formar govern.

equips de govern, perquè permet identificar
deficiències i millorar la gestió, per assegurar una
major eficiència en l'ús dels recursos públics.

La manca de pressupost de la Generalitat dificulta a la
UdG equilibrar el seu pressupost, fet que obliga a fer
ús dels romanents. De totes maneres, els ingressos de
la Generalitat acaben arribant de forma
extraordinària i això permet que, en el moment de la
liquidació, els romanents puguin ser alliberats. Així,

La Universitat de Girona ha comptat des del 2018
amb l’autorització del capítol I, per part de la
Generalitat de Catalunya, tant del 2018 com del 2019,

La Universitat de Girona té l'obligacio i el compromís
de sotmetre la seva gestió financera a una auditoria
externa, que és una eina de control i una ajuda als

L’auditoria realitzada per donar compliment legal a la
validació de les comptes formulades ha revelat que la
UdG compleix fidelment amb les prescripcions
normatives comptables i fiscals.
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El Consell Social va aprovar el pressupost de 2019

Resta pendent de l’autorització del Govern de la

durant el mes de desembre de 2018 i la liquidació del
2018 el mes de juliol del 2019.

Generalitat la liquidació del 0,25 % addicional, que
en aquest moment és objecte de negociació amb la
representació sindical dels treballadors de les
Universitats públiques i de la Generalitat de
Catalunya.

La UdG, com totes les universitats, té l'obligació de fer
la liquidació pressupostària any rere any. Però hi ha
obligacions plurianuals que condicionen el pressupost
i que cal tenir presents per garantir la sostenibilitat
econòmica de la institució. Aquestes obligacions
plurianuals condicionen la sostenibilitat del capítol I,
que inclou els increments reconeguts per llei.
La Universitat de Giron ha hagut de fer front al
pagament dels increments salarials acordats pel
Govern de l’Estat espanyol:

• 2017. L’1% de la masa salarial.
• 2018. L’1,95% de la massa salarial
• 2019. El 2,5% de la massa salarial
• 2020. Previsió per fer front als increments
retributius del 2%.

Les quotes patronals dels diferents col·lectius també
han experimentat un doble increment, per imperatiu
legal i el derivat dels increments salarials. Aquests
increments han hagut de ser assumits pels fons propis
de la Universitat de Girona, que no els havia pogut ni
preveure ni pressupostar.
La consolidació de tots aquests increments per part
de la Generalitat no ha estat possible per la manca de
pressupost i de model de finançament, la qual cosa
obliga la Universitat de Girona i a la resta de
Universitats del sistema català a haver de fer un esforç
extraordinari per donar compliment a les previsions
normatives.
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Amb l’entrada en vigor del Reial Decret 103/2019, d’1

les barreres d'entrada a la Universitat. El 2019 s'hi

de març, pel que s’aprova l’Estatut del personal
investigador predoctoral en formació (EPIF) es va
generar una altra situació d’increment retributiu no
prevista pressupostàriament, ni per part dels
convocants dels programes formatius, ni per part de

han ofert 22 noves beques, de les quals 19 han estat
finançades per la Universitat de Girona i 3 per
empreses i organismes que hi han col·laborat.

les entitats acollidores dels EPIF. Actualment les
universitats estant assumint també aquest cost sense
cap tipus de finançament extern. Des de la CRUE s’ha
fet una consulta per recollir informació sobre les
accions iniciades en relació amb l’actualització dels

de Medicina, i hem incorporat 2 places del programa
Beatriu Galindo. Actualment també en execució 7
places de lectors. S’ha aprovat així mateix la
incorporació d’una nova plaça Ramón y Cajal. Pel que
fa a les promocions, cal destacar 7 places de

salaris, així com de les mesures, que en el seu cas
estiguin organitzant les universitats en aquesta
matèria.
També s'ha fet front al pagament de la devolució de
l’import estimat i no devengat del 40% de la paga
extra del 2013.
Amb relació a les noves despeses, la Universitat de
Girona i el Consell Social han iniciat el 2018 un
programa de beques salari, amb la intenció de reduir

Durant l’exercici 2019 s'han donat estabilitat a 22
agregats interins, s’ha incorporat 2 places vinculades

catedràtics d’Universitat i 6 places de catedràtics
contractats.
En aquest sentit, i pel que fa al PAS, la segona
modificació de la Relació de Lloces de Treball
acordada en aquest mandat ha permès efectuar les
revisions a l'alça de 33 places de PAS, que unides a la
millora de 49 places en la primera modificació de
l'RLT de l'any 2018, sumen 82 places millorades en el
període de dos anys.
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El 2019 també s’ha dut a terme el nou Programa

consultar al Portal de Govern Obert i de la

d’ajuts per a investigadors en formació de la UdG
IFUdG (2019-2020). S’ha executat la primera
convocatòria corresponent al 2019 i s’han incrementat
les places amb relació al 2018.

Transparència de la UdG.

Els campus sectorials han estat finançats a partir d'un
programa específic, el PECT, que permet assumir tant
les despeses de personal com una part de les activitats
que porten a terme els campus.
L'equip de govern es manté en la línia iniciada el 2018
de confeccionar i publicar el pressupost per
programes ajustats als compromisos electorals, que
han esdevingut compromisos de govern. Totes les
accions estan periodificades i han desaparegut
aquelles que ja estan completament assolides, mentre
que en les restants s'explicita el grau d'execució.
La situació a desembre de 2019 és de sostenibilitat
pressupostària. El pressupost de la Universitat, la
seva liquidació i l'informe d'auditoria es poden

El pressupost pels exercicis 2018 i 2019, amb els
respectius equilibris entre ingressos i despeses,
presenta els imports globals següents.
Pressupost 2018 i 2019

94.192.807 € ingressos i despeses (2018)
97.113.720 € ingressos i despeses (2019)
3% creixement 2018-19

En aquests moments, el pressupost de 2020 s'està
confeccionant d'acord amb els criteris aprovats en la
sessió de la Comissió Econòmica del Consell Social de
4 de novembre de 2019.
La memòria econòmica expressa l'evolució dels
ingressos (drets liquidats) i de les despeses
(obligacions reconegudes) en els darrers exercicis,
amb l'objectiu de veure tendència a termini llarg i
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mitjà i tenir una informació imprescindible per
assegurar la sostenibilitat pressupostària i la viabilitat
econòmica de la institució. L'evolució dels drets
liquidats en els darrers anys ha estat la següent:
Evolució dels drets liquidats
110
95
91
93
93
101
102
103
106

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Més concretament, els drets liquidats el 2018 foren els
que es poden consultar en la següent taula:

Drets liquidats 201
Previsió

Romanents

Total drets

Variacions

DRETS
LIQUIDATS

94,2

52,9

106

64,7

Taxes, preus
públics i altres
ingressos

29,6

-

32,9

3,3

Transferències
corrents

56,9

-

62,3

5,5

Ingressos
patrimonials

299

-

352,9

53,9

TOTAL
CORRENT

86,7

-

95,6

8,9

Venda
d'inversions reals

-

-

1,2

1,2

Transferències de
capital

4,9

-

9,5

4,6

Actius financers

2,6

52,9

16,8

50,3

Passius financers

-

-

928,7

928,7

TOTAL CAPITAL

7,5

52,9

10,4

55,8

Per la seva banda, les obligacions reconegudes es

L'evolució de les obligacions reconegudes en els

detallen en la taula següent:

darrers anys són les següents (la primera fila
representa les obligacions en M€ i la segona columna,
l'evolució anual).

Obligacions reconegudes 2018
Previsió

Modificacions

Crèdits
definitius

Obligacion
reconegudes

Romanents

Despeses de
personal

68.416.109

6.069.220

74.485.329

71.173.756

3.314.936

Despeses
corrents b i s

17.948.168

29.265.636

47.213.804

16.048.174

31.177.927

Despeses
financeres

41.676

-9.206

32.470

32.470

Transferències
corrents

2.199.697

6.544.842

8.744.539

4.638.391

4.106.147

-

-

-

-

Fons de
contingencies

-

Total corrents

88.605.650

41.870.492

130.476.141

91.892.791

38.599.011

Inversions
reals

4.970.992

20.906.808

25.877.800

11.245.100

14.617.040

-

-

-

23.040

560

Transferències
de capital

-

-

-

Actius
financers

45.000

-21.400

23.600

Passius
financers

571.165

274.122

845.287

Total capital

5.587.157

21.159.530

26.746.687

11.970.228

14.760.799

94.192.807

63.030.021

157.222.828 103.863.019

53.359.809

702.087,57

143.199

Evolució de les obligacions reconegudes

2009
2010
2011
2012
2013

99,9
101,47
101,58
90,25
94,52

1,57
0,11
-11,15
4,73

2014
2015
2016
2017
2018

90,34
92,29
95,4
96,52
103,86

-4,42
2,16
3,37
1,17
7,60

La diferència entre drets liquidats i obligacions
reconegudes dona el saldo pressupostari:
Saldo pressupostari 2018

TOTAL

Total drets

105.999.622,51

Total obligacions

103.863.018,52

Romanents bruts

2.136.603,99

Anul·lació de drets dels exercicis anteriors

1.667.475,36

Romanents nets

469.128,63

L'estat financer i el fons de maniobra de 2018 i la seva

Resultat patrimonial 2018

comparació amb el 2017 ha estat el següent:

Estat financer i fons de maniobra. 2017 - 2018

Total Ingressos de gestió ordinària

100,86

Transferències, subvencions, don. i llegats

69,30

Vendes netes i prestació de serveis

30,99

Altres ingressos de gestió ordinària

0,57

Actiu

2018

2017

Total de despeses de gestió ordinària

-103,47

Actiu Fix

99,44

99,56

Despeses de personal

-73,87

Actiu Circulant

58,77

53,78

Transferències i subvencions concedides

-4,66

Total

158,2

153,3

Altres despeses de gestió ordinària

-19,49

Passiu

2018

2017

Amortització de l'immobilitzat

-5,46

No exigible

104,14

110,09

I Resultat de la gestió ordinària

-2,62

Exigible: creditors a llarg

18,09

5,43

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

-0,01

Exigible: creditors a curt

35,98

37,82

Altres partides no ordinàries

0,66

Total

158,2

153,34

II Resultat de les operacions

-1,97

Fons de Maniobra

2018

2017

Ingressos financers

0,06

Actiu Circulant

58,77

53,78

Despeses financeres

-0,03

Exigible: creditors a curt

35,98

37,82

Diferències de canvi

0,00

Total

22,79

15,96

Deterior. de valor, baixes i alien.d'a. i p. fin.

-0,20

III Resultat de les operacions financeres

-0,18

IV Resultat net de l'exercici (II+III)

-2,15

I pel que fa al resultat patrimonial:

L'evolució de les aportacions de la Generalitat de
Catalunya a la Universitat de Girona ha estat la
següent:
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• La Universitat continua supeditada a la possibilitat

Aportacions de la Generalitat a la UdG
2017

2018

diferència

Nominativa

49.508.232

51.398.953

1.890.721

Profor

801.979

850.725

48.746

PMUFP/component
variable

3.118.729

3.069.304

49.425

Finançament addicional

457.716

Total

53.886.656

457.716
55.318.982

1.432.326

En el moment de tancar aquest informe encara no es
disposa de les dades definitives de tancament de
l’exercici 2019. La previsió de liquidació d’aquest
exercici, amb relació al pressupost, és la següent:

• Majors ingressos de la matrícula (232.000€)
• Grau d’execució del pressupost (98,75% en
ingressos i 91,91% en despeses)

financera de la Generalitat quant als ingressos que
ens han d’efectuar.
Malgrat que la UdG tindrà majors ingressos de
matrícula, està molt condicionada per les aportacions
de la Generalitat. També es pot veure com el
percentatge de drets liquidats és superior al
d’obligacions reconegudes, tot i que es manté
l’estabilitat financera. En conclusió, la UdG està
sanejada, pot fer front a les plurianualitats en els
propers exercicis, però té la necessitat de diversificar
més les fonts de finançament per no dependre tant de
la Generalitat i tenir major liquiditat.

Annex. Grau de compliment de les accions previstes al programa de govern

Annex Informe del rector

L'activitat de la UdG

78
La docència
annex

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

Durant l’any 2019 s’ha continuat treballant per la
defensa de l’educació pública, la rebaixa de taxes
universitàries i la millora del finançament de les
universitats públiques.

•

L’ACUP ha publicat diversos articles als mitjans de
comunicació i TV3 ha realitzat un reportatge que ha
tingut molta repercussió en la societat.

•

Els rectors han comparegut a la Comissió d’Empresa i
Coneixement del Parlament de Catalunya per
denunciar la situació de risc en què es troba el Sistema
Universitari Català.

•

El Claustre de la Universitat de Girona ha aprovat dues
declaracions: la primera, Universitat, Prioritat Social,
defensa que cal més pressupost perquè les universitats
continuïn essent institucions claus en la construcció del
país; la segona, Aprovació de la moció de suport a la
iniciativa legislativa popular (ILP) d’Universitats, de
sol·licitud de la rebaixa de taxes universitàries, sense

que aquesta rebaixa afecti el finançament de les
universitats.
•

La participació activa del govern de la Universitat
juntament amb altres agents, en la demanda, ha fet que
el Govern de la Generalitat de Catalunya, en el decret
de preus de 2019, ha inclòs fer efectiva, per als
estudiants que han cursat un grau de 180 ECTS,
l’equiparació del preu del primer any de màster al preu
de grau. La resta d’iniciatives queden pendents de
l’aprovació del pressupost de la Generalitat, segons ha
comunicat el Govern català.

•

Pel que fa als centres adscrits a les universitats
públiques catalanes, i atès que un dels objectius de la
Secretaria d’Universitats i Recerca és fer el seguiment
dels estudis implantats i la millora de la qualitat
d’aquests centres, sembla oportú de consensuar, al si
del Consell Interuniversitari de Catalunya, un conjunt
de mesures que incrementin la seva qualitat i la
definició dels paràmetres que hauran de ser avaluats,
abans de l’autorització d’adscripció de nous centres o
d’autorització d’impartició de nous estudis als centres
ja existents, per garantir el funcionament correcte i
equilibrat dels centres esmentats, dins l’oferta general
del sistema universitari català. Durant aquest any, la
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Direcció General d’Universitats ha fet el seguiment del
procediment, els requisits i les condicions per a
l’adscripció dels centres docents d’ensenyament
superior a les universitats catalanes. En aquest marc, el
juliol de 2019, en una jornada de treball amb la
participació dels vicerectorats dels àmbits de
programació acadèmica i dels de personal acadèmic de
tot el sistema universitari de Catalunya, es va presentar
el document de treball Proposta d’un Codi de bones
pràctiques dels centres adscrits, en el marc del sistema
universitari de Catalunya, que es va trametre a les
universitats per tal que poguessin efectuar les
observacions i els suggeriments que consideressin
oportuns. Tot i que el document ha estat objecte de
millores, la UdG encara el considera insuficient per tal
que s’aprovi.

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

aquest tipus d’estudis ja gaudeixen d’un prestigi notable,
a l’estat espanyol no hi ha estudis semblants. El caràcter
pioner d’aquest ensenyament fa que, per a la UdG, la
seva programació esdevingui un repte no només per la
seva singularitat sinó perquè es planteja parcialment en
modalitat dual, cosa possible gràcies a una planificació
acurada i a un entramat de relacions amb el teixit
empresarial del sector al nostre país, ampli, divers i
altament qualificat.

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

• Ara per ara, no s’ha plantejat una anàlisi a fons sobre els
• L’AQU Catalunya ha verificat la memòria del Grau en
Moda, de 180 ECTS. Tot i que a Europa hi ha països on

graus oberts en el si de la UdG. Tot i això, s’ha celebrat
una reunió amb l’AQU Catalunya per aclarir qüestions
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tècniques atès que, d’una o una altra manera, s’ha
contemplat aquest tipus de graus en alguna reunió
entorn la reverificació dels graus de la Facultat de
Lletres.

1.1.4. Mantenir en els centres docents, departaments o
instituts els màsters professionalitzadors i de recerca
garantint en tot moment el procediment de Verificació,
Seguiment, Millora i Acreditació (VSMA) amb els recursos
necessaris i les garanties exigides

• Aquest curs el Consell de Govern ha aprovat el nou
model de distribució de recursos docents. Així, llevat
dels màsters interuniversitaris no coordinats per la UdG,
els graus i els màsters dels centres integrats estan
adscrits a cada centre docent.

• Els centres docents han pogut gestionar, en exercici de
la seva autonomia, els recursos de què disposen. Els
crèdits dels graus i els dels màsters han deixat de ser dos
calaixos aïllats i el centre, que és qui coneix millor les
necessitats docents de les titulacions que programa, pot
prendre les decisions que consideri més adients pel que
fa al seu pla docent.

• Pel que fa als procediments del marc VSMA, s’ha iniciat
un nou mapa de procediments, en col·laboració amb els
responsables de qualitat dels centres; s’ha iniciat també
el desplegament de l‘aplicació informàtica que en
permetrà el seguiment.

• En la reforma de la relació de llocs de treball de la UdG
(RLT) aprovada el juliol del 2019 pel Consell Social
s’han creat les places de tècnics de qualitat a les àrees
d’estudi, cosa que permetrà augmentar els recursos dels
centres per a la gestió dels procediments del marc
VSMA.

• Pel que fa a la distribució del pressupost 2019 dels
màsters, s’ha seguit el mateix procediment que el 2018.

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

• La comissió creada el 2018 ha elaborat el document
Guia per a la planificació dels estudis semipresencials a
la UdG.
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• Aquesta guia actualment està essent objecte de consulta
i ha estat revisada pel Grup de Treball d’Innovació de
Virtualització de la Docència (ICE) i serà portada a
consideració de la Comissió delegada de Docència i
Estudiants els propers mesos.

• La guia estableix el marc de referència per dissenyar,
planificar, orientar i impartir docència semipresencial a
la UdG.

• La semipresencialitat comporta l’ús de pedagogies
actives i de metodologies d’aprenentatge que propicien
una major personalització de l’aprenentatge (la guia en
fa un inventari i n’aporta exemples). En aquest context,
la introducció de la semipresencialitat pot ser entesa
com una oportunitat d’innovació docent en els
ensenyaments universitaris, per fer-los més atractius i
dinàmics en el context actual, amb unes possibilitats
tecnològiques que anys enrere no existien.

• Per norma general, els estudis de grau i de màster de la
UdG continuaran essent presencials. Quan s’esdevinguin
determinades circumstàncies, que caldrà determinar en
cada cas, un estudi de grau o de màster podrà optar per
oferir-se en modalitat semipresencial.

• El curs 2019-2020 han iniciat la seva activitat docent
sota aquesta modalitat de semipresencialitat els estudis
que estaven previstos: el Grau en Arquitectura Tècnica i
Edificació (EPS), el Màster en Psicologia General
Sanitària (FEP) i el Màster en Economia de l’Empresa
(Business Economics) (FCEE).

• Per als cursos vinents s’està estudiant la possibilitat de
programar grups semipresencials en el Màster en
Formació del Professorat d’ESO i Batxillerat, Formació
Professional i Ensenyament d’Idiomes (FEP); aquest
màster, que la UdG programa per als propers 3 cursos
en les especialitats de Física i Química, Geologia i
Biologia, Geografia i Història, i Llengua i literatura
catalana i castellana, per les seves característiques
reuneix les condicions òptimes per ser programat en
aquesta modalitat, ja que els estudiants poden treballar
als centres de secundària alhora que, amb el màster,
progressen en la seva capacitació.

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

• S'ha modificat la normativa de pràctiques externes per
simplificar-ne la gestió administrativa.

• S’està treballant en un nou model docent (UdG21), en
fase d’elaboració i discussió. El model no només
contempla, com a pilars de l’ensenyament de la UdG, les
diferents propostes de treballs interdisciplinaris i les
noves metodologies fonamentades en la resolució de
problemes o reptes complexos, sinó que també promou
els abordatges complementaris interdisciplinaris i
transdisciplinaris.

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

• Una de les tasques que poden assumir els nous tècnics
de qualitat dels centres és la coordinació dels continguts
de les fitxes de les assignatures.

• Pel que fa a les proves d’avaluació, el nou model docent
UdG21 contemplarà les modalitats d’avaluació, entre
molts altres aspectes.

• El Gabinet de Planificació i Avaluació de la UdG (GPA)
està treballant en el mapa del procés d’elaboració de les
fitxes de les assignatures, en les quals han de quedar
establerts els continguts, objectius, accions i
responsables de cadascun dels aspectes tractats.

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

• El Consell de Govern de la UdG, en la sessió de 16 de
juliol de 2019, ha aprovat la Normativa sobre la tercera
llengua als estudis de grau, que estableix els
procediments d’acreditació del requisit de coneixement
d’una tercera llengua, d’entre els qual destaca el de
superar un mínim de 12 crèdits impartits en una tercera
llengua.
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• El següent pas que es té previst és el d’incrementar la
docència en anglès a tots els centres, a través d’un
programa dotat de recursos específics on es contempli
també la formació del professorat. L’increment fins a un
mínim de 30 crèdits haurà de considerar les diferents
ofertes que hi ha en aquests moments en els centres
docents i la seva correcta descripció en les fitxes de les
assignatures.

• En aquest sentit, s’haurà de fer difusió entre els
estudiants Erasmus de les diferents ofertes
d’assignatures en una tercera llengua que s’imparteixin,
ja sigui a la pàgina de cada centre, a través de l’Oficina
de Relacions Exteriors o del Servei de Llengües.

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

• S'han programat els màsters no només amb criteris
d'estudiants matriculats en anys anteriors sinó tenint en
compte també la continuïtat necessària per connectar els
estudis de grau amb els de doctorat. Aquesta acció ha
estat especialment important per als estudis de doctorat

que podien quedar sense estudiants UdG amb la
formació adient per accedir-hi.

• S'han aprovat les bases del Programa d’ajuts per a
investigadors en formació de la UdG IFUdG
(2019-2021) amb els objectius de captar/retenir talent
predoctoral, incentivar la captació d’investigadors
Ramon y Cajal i ICREA Sènior, i incentivar la qualitat
dels programes de doctorat; les noves bases també
prenen en consideració la necessitat d’avançar cap a la
igualtat d’oportunitat de les persones amb discapacitat.

• Així, sobre les bases esmentades s'han convocat els ajuts
IFUdG2019; inicialment la convocatòria preveia 19
ajuts, però finalment se n’han concedit 21, donat que
alguns dels ajuts s‘han transformat en IFUdG-AE
(accions especials); a més, un dels ajuts s’ha destinat a
una persona amb una discapacitat superior o igual al
33%.

• S'han aprovat i atorgat ajuts destinats a tots els
estudiants de doctorat per a la matrícula dels cursos de
doctorat que es requereixen per a la superació del
doctorat a la UdG, el curs acadèmic 2019-2020.

• Tanmateix, s'està treballant en diverses propostes de
projectes Erasmus Mundus per tal de donar suport a
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iniciatives de màsters atractives i excel·lents que,
mitjançant les beques Erasmus Mundus, incorporaran a
la UdG estudiants amb bons expedients, que podran
obtenir altres beques competitives de doctorat, cosa que
incrementarà la captació de talent predoctoral en
aquests estudis.

• L'objectiu d'augmentar el nombre d'Erasmus Mundus a
la UdG pretén, també, fer més atractius els estudis de
màster als actuals estudiants de grau, així com afavorir
la internacionalització dels estudiants. Per exemple,
enguany s'ha obtingut la renovació, per al curs
2020-2021, del Màster Universitari Erasmus Mundus en
Imatge Mèdica i Aplicacions (MAIA), un màster que pot
ser molt atractiu per els estudiants del nou Grau en
Enginyeria Biomèdica.

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

• L'objectiu d'augmentar el nombre d'Erasmus Mundus té
com a finalitat millorar l'oferta de màsters i la
internacionalització de la UdG, proposant uns màsters
d'excel·lència que atrauen talent internacional. La figura
del delegat del rector per als màsters internacionals

dona suport tècnic a aquestes iniciatives. El 2019,
finalment es van presentar dues propostes, una de les
quals va tenir èxit i va ser finançada, i es continua
treballant amb promotors de diversos centres i àmbits
per poder presentar més propostes a la convocatòria
2020 (recursos hídrics, innovació industrial, robòtica i
turisme, entre d’altres).

1.1.11. Fomentar la internacionalització dels màsters i dels
programes de doctorat amb dobles titulacions i titulacions
conjuntes amb altres universitats, buscant sempre
l’excel·lència per a cada àmbit independentment de la
territorialitat, i promoure que un conjunt de crèdits puguin
ser impartits, quan s’escaigui, per professors visitants
finançats per la UdG mateixa

A nivell de màster, el 2019,

• S’han signat 2 convenis de doble titulació de màster amb
les universitats de Gènova (Itàlia) i Austral (Xile).

• S’han obtingut 6 ajuts de màster de la Fundación
Carolina, cosa que ha incrementat el nombre
d’estudiants d’Amèrica del Sud als màsters seleccionats.
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• Com ja s’ha esmentat anteriorment, s’han presentat
dues propostes de màsters Erasmus Mundus, una de les
quals ha tingut èxit (MAIA), i s’està treballant en 4-5
propostes per a 2020.
A nivell de doctorat, el 2019,

estratègiques internacionals per millorar l'excel·lència dels
estudis i qualitat de la universitat europea. Tot i que no va
ser seleccionada, actualment s’està treballant amb el
consorci de les universitats impulsores del projecte per
millorar la proposta per a la convocatòria de 2020.

• S’han signat 3 cotuteles de tesi amb les universitats
Federal de Minas Gerais (Brasil), Bordeaux (França) i
Sonora (Mèxic).

• S’ha obtingut un ajut de doctorat de la Fundación
Carolina per a un doctorand del programa de doctorat
en Educació.

• S’han organitzat les jornades doctorials transfrontereres
2019 a Navata, amb la participació d’uns 40 estudiants,
dels quals aproximadament el 60% són estrangers.
S’han concedit 10 ajuts a doctorands de la UdG per a
l’assistència a aquestes jornades. L’objectiu de les
jornades és millorar l’ocupabilitat dels doctorands.
També cal destacar que es va enviar la proposta
UNIVERS: European Cross-border University a la
convocatòria d’universitats europees de la UE (European
Universities 2019 EAC/A03/2018 Erasmus+
Programme). Aquest programa promou aliances

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

• Aquest curs inicia la seva activitat docent el Grau en
Logística Empresarial, al centre adscrit Escola
Universitària Mediterrani. Tot i que no es pot parlar
pròpiament d'ensenyament dual tal i com es regula
aquest tipus de formació en altres països, la memòria
presenta un nombre de crèdits de pràctiques
obligatòries molt gran (42).

• La modalitat dual és una metodologia que requereix, a
banda d’una regulació jurídica i una formació adequada
del professorat en el seguiment i acompanyament de
l’alumne, un debat seriós en el si de la universitat
(sobretot pel que fa a la flexibilitat amb la qual s’ha de
regular o entendre la dedicació del professorat). La UdG
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no té regulada, a dia d'avui, la modalitat dual en el seus
estudis, però justament el grau en un centre adscrit ens
permetrà plantejar aquest repte com una possibilitat
real d’experimentar a petita escala aquest modalitat.

• Convé recordar, també, que l’AQU Catalunya acaba de
verificar la memòria del Grau en Moda, que es planteja
parcialment en modalitat dual, com ja s’ha comentat
anteriorment.

1.1.13. Reconèixer la tasca dels responsables de programes
de màster i de doctorat interuniversitari amb conveni,
coordinats o no per la UdG, atès que el model
interuniversitari fomenta la sostenibilitat dels estudis de
postgrau, la relació amb altres universitats i l’arribada
d’estudiants a les línies de recerca de la UdG

• El Consell de Govern, en la sessió 1/2019 de 8 de febrer
de 2019, va incrementar de 3 a 4 els crèdits de
reconeixement de reducció de la docència per a la
dedicació a la coordinació de programes de doctorat.
Aquest reconeixement també s’aplica als programes de
doctorat interuniversitaris coordinats per la UdG.
L’acord és d’aplicació a partir del curs 2019-2020.

• El curs 2019-2020 s’han atorgat 2 crèdits addicionals de
reconeixement per a la dedicació a la coordinació de
programes de doctorat corresponents a la tasca
addicional de l’acreditació dels programes durant el
2019.

1.1.14. Garantir i premiar la qualitat dels programes de
doctorat en base als resultats del procés d’acreditació i
impulsar-los per afavorir la captació d’estudiants

• S'han aprovat les bases reguladores del Programa
d'ajuts per a investigadors en formació de la UdG
IFUdG (2019-2021), que preveuen que la major part
dels ajuts es distribueixin per a programes de doctorat,
en funció de les tesis doctorals defensades, el nombre
d’estudiants matriculats i d'investigadors amb capacitat
de dirigir tesis doctorals, premiant així els programes de
doctorat que tinguin un progrés vers l'excel·lència en el
procés d'acreditació. S'ha convocat i resolt la primera
convocatòria IFUdG2019 i s’han repartit 21 ajuts.

1.1.15. Actualitzar el document de criteris de planificació
docent: racionalitzar el nombre màxim de professors per
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assignatura i el nombre mínim d’hores que un professor ha
de fer per assignatura, per evitar una excessiva
fragmentació de l’encàrrec docent, i vetllar pel seu
acompliment

• La proposta de planificació docent del curs 2020-2021
anirà acompanyada d’una actualització del document de
criteris de planificació docent. Aquest document
orientarà la distribució de l’encàrrec docent a partir de
criteris acadèmics, que han de permetre una
racionalització de les contractacions i una major
adequació dels perfils acadèmics dels professors a
l’encàrrec docent, la qual cosa ha de contribuir a la
millora de la qualitat i la satisfacció, tant dels estudiants
com del professorat.

1.1.16. Promoure una normativa d’avaluació que determini
quins criteris ha de tenir una prova d’avaluació per ser
considerada recuperable o no recuperable, evitant que les
proves no recuperables puguin tenir nota mínima que
condicioni el poder superar l’assignatura

• La Comissió delegada de Docència i Estudiants, després
de diverses reunions, en la sessió 13/2019 ha proposat i
aprovat una actualització de la Normativa reguladora

dels processos d’avaluació i qualificació dels estudiants.
Està previst que el Consell de Govern l’aprovi en la
darrera sessió de 2019.

• S’ha fet una revisió a fons de la normativa vigent fins
ara, i la nova normativa afronta aquells aspectes que han
quedat obsolets o que han resultat insuficients per
recollir alguns trets diferencials dels processos
d’avaluació i qualificació dels centres docents. Per
exemple, incorpora un capítol relatiu a la planificació de
l’assignatura, que estableix com ha de ser el document
anomenat “disseny de l’assignatura”, perquè es
considera un element fonamental en el sistema
d’avaluació i qualificació de la UdG.

• La nova normativa, per una part, té la voluntat de
refondre en un sol text una simplificació de la
reglamentació sobre aquests processos, i per altra, la
d’aprofitar al màxim possible el conjunt de normatives
desenvolupades pels diferents centres docents de la
UdG. Aquest segon objectiu ha consistit a refer el marc
normatiu sobre la base de dos pilars fonamentals: un
d’individual, assegurant les funcions del professor
responsable de l’assignatura, i un altre de col·lectiu, el
Consell d’Estudis, com a espai garant de l’acompliment
dels compromisos i mediador de conflictes.
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1.1.17. Impulsar de la mà dels professionals que tenim a la
Universitat les metodologies docents i innovadores més
adequades

• El Pla Marc de Formació del Personal Docent i
Investigador de la UdG per al període 2017-2021
preveu el desenvolupament d’una sèrie d’activitats
formatives que permetin actualitzar els coneixements i
capacitats del PDI per adaptar-se als canvis que
experimenta la universitat i que demana també la
societat. L’objectiu del pla és impulsar la innovació
docent i anar més enllà d’una formació individual de
caràcter instrumental, per la qual cosa es proposa
avançar en una formació basada en la recerca-acció i
promoure el treball col·laboratiu i en xarxa del
professorat.

• Al suport, seguiment i coordinació de les 10 xarxes
d’innovació docent actuals de l’Institut de Ciències de
l’Educació Josep Pallach i Llengües Modernes
(Aprenentatge Basat en Problemes, Aprenentatge
Cooperatiu, Avaluació, Aprenentatge per
Projectes, Aprenentatge per Projectesinterdisciplinari, Aprenentatge Reflexiu, Aprenentatge

Servei, Virtualització de la Docència, Joc i
Aprenentatge, i Tutoria) , aquest curs se n’hi han afegit
dues més (Classe Inversa, i Docència i Objectius de
Desenvolupament Sostenible ODS).

• Igualment, s’ha planejat la creació de dues noves xarxes:
Perspectiva de Gènere en la Docència, i Intel·ligència
Artificial.

• Pel que fa als grups d’innovació docent, s’ha continuat
donant suport, seguiment i coordinació als 12 grups
actuals (GID dels estudis de Treball Social, GID sobre la
plataforma ACME, GID sobre Transmèdia i
Educació, GID del departament d’EMCI, GID sobre
Narratives Digitals en Educació Social, GID sobre
Física, GID sobre el Pla d’Acció Tutorial i Mentoria de la
Facultat de Dret, GID sobre Mentoria en els estudis de
Psicologia, GID sobre Transversalització de Gènere, GID
sobre Materials per a Matemàtiques, GID sobre
Enginyeria Química, i GID sobre Model Acadèmic de
Psicologia) i es preveu treballar en les noves propostes
de constitució de GID que es presentin.

1.1.18. Aprovar una norma reguladora de dobles titulacions
de grau i màster de la Universitat de Girona
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• S’està ultimant una proposta de normativa de dobles
titulacions a partir de les aportacions fetes pel grup de
treball que va rebre l’encàrrec de la Comissió delegada
de Docència i Estudiants del Consell de Govern. La
previsió és portar-la a debat en el si del Consell de
Degans i de la Comissió mateixa.

• La normativa defineix els dos tipus d’itineraris de dobles
titulacions: l’itinerari institucional i l’itinerari
interuniversitari (no la trajectòria individual) i tracta els
aspectes relacionats amb el procés d’ordenació i gestió
acadèmica, així com els aspectes econòmics,
administratius i de representació més importants.

• La naturalesa dels programes formatius que regula
aquesta normativa requerirà, en alguns aspectes, una
aplicació mínimament adaptada de les Normes de
permanència i progressió en estudis oficials de grau de
la Universitat de Girona, aprovades pel Consell Social
de la UdG en la sessió CU 1/09, d’1 de juny de 2009.
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1.2.1. Dotar d’un fons d’ajut per a grups de recerca que,
havent demostrat una solvència investigadora i una
capacitat per a la captació de recursos de forma
continuada, estiguin passant per un moment difícil de
davallada de finançament, una situació desfavorable o
afrontant programes nacionals i europeus excloents. Això
els ha de permetre adaptar-se i reorientar-se vers els
objectius dels programes competitius

• S'han aprovat les bases reguladores i la convocatòria
2019 dels Ajuts per a projectes pont (PONT2019).

• S'han concedit ajuts a investigadors de la UdG que,
havent obtingut prèviament projectes de recerca en
convocatòries públiques competitives del Pla Estatal,
n'han sol·licitat en la darrera convocatòria i no han
obtingut finançament per raons de prioritat econòmica.
Això els ha de permetre mantenir o impulsar l’activitat
de recerca, mantenir o enfortir la col·laboració amb
empreses o altres entitats i contribuir a posicionar o
consolidar els equips d’investigació a un nivell
competitiu.

1.2.2. Regular amb la normativa escaient l'avançament dels
diners de contractes privats signats per poder començar
l'activitat, especialment en aquells contractes que
l'empresa demana satisfer la totalitat del pagament un cop
s'ha completat la feina

• Fins al 2017 es permetia sol·licitar l’avançament dels
diners de contractes privats sempre que la factura
s’emetés durant el mateix any. Això perjudicava aquells
convenis signats en l’últim trimestre de l’any, ja que
difícilment es podria emetre la factura durant l’any de
signatura, i aquells convenis que, per alguna situació
excepcional, no podien emetre la factura corresponent.
Per això, des de 2018 es recull a les Bases d’Execució del
Pressupost (BEP) la possibilitat que en aquests casos la
gerència pugui autoritzar l’avançament, sempre que la
factura s’emeti dins l’any natural següent.

1.2.3. Establir, per als grups de recerca, un programa
institucional d’incorporació d’investigadors en base a
projectes específics
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• S'ha reservat un pressupost de 400.000 € per dur a
terme un Programa pilot d'ajuts per a la incorporació
d'investigadors postdoctorals a la UdG. Es tracta de
contractes de 2 anys, que premien la participació en
convocatòries competitives externes d'ajuts
postdoctorals com Beatriu de Pinós, Juan de la Cierva,
Ramón y Cajal, Marie Sklodowska Curie, etc. per tal de
potenciar la incorporació d'aquest tipus de figures,
facilitant la seva incorporació a la UdG fins i tot abans
de la resolució dels ajuts competitius i oferint un
contracte per a la millora de la proposta si aquesta no és
concedida. Aquests ajuts estan destinats a departaments
on es preveu la necessitat d'incorporació de personal
docent i investigador seguint els criteris de plantilla
teòrica de la UdG. Es preveu obrir la convocatòria a
finals de 2019 i que la incorporació dels investigadors
sigui efectiva a principi de 2020.

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

• S’han revisat les capacitats de programaris informàtics
comercials de Gestió de Manteniment Assistit per
Ordinador (GMAO) que permeten donar una resposta
integral i única a les necessitats del SOTIM i de l’Oficina
de Salut Laboral. Ara s’està avaluant la
complementarietat i nivell d’integració dels programaris
de GMAO amb els programaris de desenvolupament
propi de la UdG.

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

• El sistema d’informació universitari Uneix recull les
dades de recerca de les 12 universitats catalanes i serveix
de fonament a la presa de decisions en l’àmbit del
sistema universitari català, inclosa, per exemple,
l’avaluació de la recerca de les universitats i el seu
finançament. Donat que les dades de la UdG es
nodreixen del GREC, de manera continuada s’insta els
investigadors a entrar-hi dades de recerca més
rellevants.
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• S’ha difós la política de recerca de Suport a
Departaments i Unitats de Recerca (SDUR), de la
Secretaria d’Universitats i Recerca, amb la intenció
d’alinear-hi la UdG. El Programa d’ajuts per a
contractació de personal investigador en formació
SDUR reconeix el paper de les universitats en recerca i
vol intensificar la recerca d’aquelles unitats que ja tenen
una activitat investigadora ben definida i majoritària, en
qualsevol àmbit de coneixement. En la primera
convocatòria es preveu que 15 dels 24 departaments de
la UdG rebin un ajut cadascun, un 12% dels ajuts
assignats al conjunt de les universitats catalanes.

• S’ha transmès un missatge que incideix en la
importància de generar masses crítiques més grans,
sigui amb concentracions dels grups de recerca de la
UdG o amb col·laboracions externes, per respondre a les
convocatòries que puguin anar sorgint. En aquest sentit
és rellevant la reorganització de 10 grups de recerca de
l’àmbit d’humanitats i ciències socials en dos únics
grups.

• Es dona suport a l’associació dels Desenvolupadors de
Tecnologia Públics (DTP) – TECNIO, a través de les
universitats, per a l’impuls d’aquests agents clau en el
sistema d’innovació català.

• S’ha sol·licitat un ajut per a infraestructures de recerca
amb fons FEDER per construir un edifici que fomenti la
col·laboració entre diferents grups de recerca en l’àmbit
de la salut.

• La convocatòria d’Ajuts a la contractació de promotors
de la recerca i transferència UdG (PROMOTORS2019)
s’ha orientat a grups grans o a consorcis de grups, amb
la intenció de promoure futures unions que facin els
grups molt més competitius.

1.2.6. Ser molt més proactius en la captació de talent
investigador provinent dels programes Ramón y Cajal,
Juan de la Cierva o ICREA sènior considerant el
cofinançament de la Universitat quan s’escaigui

• S’ha augmentat el nombre de places per a nous Ramón y
Cajal ofertes a la UdG fins a 6, en les àrees temàtiques
següents: Ciencias y tecnologías químicas; Producción
industrial, ingeniería civil e ingenierías para la
sociedad; Tecnologías de la información y de las
comunicaciones (2); Ciencias sociales; i Biociencias y
biotecnología. D’entre aquestes, s’ha incorporat un nou
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investigador Ramón y Cajal a la UdG, en l’àrea de
ciències socials.

Cierva, Ramón y Cajal, Marie Sklodowska Curie, etc. per
tal de potenciar la incorporació d'aquest tipus de figures
facilitant la seva incorporació a la UdG fins i tot abans
de la resolució dels ajuts competitius i oferint un
contracte per a la millora de la proposta si aquesta no és
concedida.

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

• Les noves bases del Programa d'ajuts per a

• Per altra banda, s’han obtingut 2 contractes de 5 anys en
el programa Beatriz Galindo per als departaments de
Didàctiques Específiques i de Dret Públic.

• Respecte de la captació de talent predoctoral, el ja

investigadors en formació de la UdG IFUdG
(2019-2021) estableixen els ajuts de modalitat 2, per a
tesis dirigides per investigadors de la UdG que gaudeixin
d’un contracte ICREA sènior, Ramón y Cajal, o
equivalent. Cadascun d’aquests investigadors podrà
incorporar un investigador en formació amb un ajut
IFUdG.

esmentat Programa d'ajuts per a investigadors en
formació de la UdG IFUdG (2019-2021) ha concedit, en
la convocatòria IFUdG2019, un total de 21 ajuts, dels
quals 1 és per a persones amb discapacitat (modalitat 1),
17 estan distribuïts per programes de doctorat
(modalitat 3) i 2 són per als millors candidats d’entre els
restants (modalitat 4).

• Tal com s'estableix en l’acció A2.4 s’ha començat a
implementar un Programa pilot d'ajuts per a la
incorporació d'investigadors postdoctorals a la UdG.
Es tracta de contractes de 2 anys, que premien la
participació en convocatòries competitives externes
d'ajuts postdoctorals com Beatriu de Pinós, Juan de la

1.2.7. Flexibilitzar la gestió del control horari de la
dedicació del personal contractat de projecte
-

L’aprovació del Real Decreto Ley 8/2019, de 8 de
marzo, de Medidas urgentes de protección social y de
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lucha contra la precariedad laboral en la jornada de
trabajo regular, estableix part del marc legal sota el
qual s’ha d’executar aquesta acció. Les universitats
públiques espanyoles, a través de la CRUE, estan
actualment en converses amb el ministeri competent
per veure de quina manera ha d’afectar això el control
horari del personal docent i investigador de les
universitats. En espera de la concreció de l‘aplicació
adequada d’aquest requeriment, l'acció serà
implementada finalment el 2020.

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

• El suport als grups de recerca per a la captació de
finançament de grans projectes, en particular projectes
col·laboratius amb impacte territorial, s’ha seguit donant
des de l’OITT i especialment des dels campus sectorials
en el cas dels sectors socioeconòmics de focalització. Per
exemple, s’està treballant en tres nous PECT

(Alimentació, Patrimoni, Cohesió) i s’ha gestionant la
participació en diverses xarxes temàtiques de
transferència.

• Per altra banda, s’ha modificat l’enfocament i missió de
l’antiga Fundació Girona, Universitat i Futur per crear la
nova Fundació Girona, Regió del Coneixement (FGRC),
que té com a objectiu l’atracció de finançament,
especialment europeu, mitjançant projectes de
col·laboració entre la universitat i empreses o
institucions de l’entorn, d’acord amb les polítiques
europees de regionalització dels ajuts i alineats amb el
futur Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement.

• A termini mitjà s’espera que la FGRC i els campus
sectorials convergeixin i que la primera pugui donar
cobertura i continuïtat als campus.

1.2.9. Ajudar els grups de recerca a aconseguir les
certificacions nacionals i internacionals necessàries per
poder augmentar la seva activitat de transferència i de
serveis de més valor afegit a les empreses
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• S’ha fet un inventari de les certificacions nacionals i
internacionals de què disposen els grups de recerca, i
d’aquelles en què estan treballant per aconseguir-les. En
gran mesura són els grups de recerca amb el segell
TECNIO els que disposen de certificacions. Donada la
dificultat econòmica i de dedicació (personal) que
comporta, no només l’assoliment, sinó també la
conservació d’aquests segells, es planteja treballar per
facilitar els procediments necessaris per a la seva
conservació (aplicacions, eines de gestió, qualitat...).

• S’han convocat les Beques de transferència, innovació i
emprenedoria de la UdG (BTIE2019), finançades pel
conveni amb el Banc de Santander. Entre les novetats hi
ha que els grups TECNIO poden sol·licitar una segona
beca. Es preveu que la propera convocatòria BTIE2020
s’obri també als grups que tenen alguna certificació
nacional o internacional.

• Finalment, la convocatòria d’Ajuts a la contractació de
gestors-promotors de la recerca i transferència UdG
(PROMOTORS2019) ha de facilitar l’obtenció i
manteniment de les certificacions als grups de recerca
que en gaudeixin.

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

• Els campus sectorials han continuat organitzant actes de
tot tipus (jornades de reptes sectorials, reunions del
clúster de recerca i de l’agrupació sectorial, etc.) que
tenen com a finalitat apropar la recerca tant a la resta
d’investigadors de la universitat com als agents
interessats de l’empresa privada, l’administració i la
ciutadania en general, per tal de detectar oportunitats de
nous desenvolupaments innovadors.

• Amb el convenciment que el treball en xarxa i la
transversalitat són claus per a la innovació disruptiva,
s’ha sol·licitat l’assignació de cofinançament FEDER per
a la construcció d’un centre de recerca en salut (GIHEALTH), que hauria de dotar els investigadors d’un
centre de processament de dades dedicat a la recerca,
espais d’interacció transversal per estimular i potenciar
les sinergies entre els grups de recerca amb capacitats
complementàries, i espais per a demostracions a
empreses i a sectors socials. Aquesta infraestructura
hauria de donar servei a la UdG i els seus centres
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adscrits, notablement l’IdIBGi, i a tot l’arc de recerca de
Girona.

• S’ha promogut que els investigadors apareguessin als
mitjans de comunicació tot intervenint en camps
relacionats amb la seva expertesa. Aquesta acció s’ha fet
mitjançant els Esmorzars de Ciència, la Guia d’Experts i
la plataforma YouCheck, que posa en contacte
investigadors i periodistes.

1.2.11. Impulsar polítiques que propiciïn que els grups de
recerca puguin comptar amb personal de suport propi,
tècnic o administratiu, especialitzat en la redacció de
projectes, la captació de recursos, la gestió administrativa i
tècnica de projectes i la seva justificació final, així com la
divulgació de la recerca

gran abast, d’àmbit europeu i col·laboratius; a
formalitzar contractes amb empreses i institucions i
doctorats industrials; i a donar suport a la gestió i
comunicació de la recerca.

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

• El contracte programa en base a un pla estratègic es
podrà començar a treballar quan el grup de treball del
Pla Estratègic UdG2030 acabi d’enllestir el seu
desenvolupament en actuacions en els diferents àmbits
(docència, recerca i gestió).

• Caldrà una anàlisi global, en base als objectius

• S’ha aprovat la convocatòria d’Ajuts a la contractació de
promotors de la recerca i transferència UdG
(PROMOTORS2019) per a la contractació de promotors
de recerca i transferència que treballin, des de la
proximitat als grups de recerca, per executar actuacions
orientades a captar projectes de recerca, especialment de

estratègics i al pla de dedicació acadèmica basat en el
model de distribució de recursos docents, en la definició
dels diferents factors Q i en la revisió dels indicadors
d’avaluació. Aquestes actuacions estan en
desenvolupament i requereixen un gran consens de la
comunitat universitària.
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• Per altra banda el sistema d’avaluació i seguiment de
l’avaluació continuada que suposa tota l’estratègia
HRS4R pot servir de model per a posteriors sistemes
d’avaluació continuada.

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

• El pla d’acció de l’HRS4R (Human Resources Strategy
1.2.13. Revisar els actuals indicadors de recerca i adaptarlos a la realitat global, incorporant la transferència del
coneixement i adaptant, si cal, l'avaluació a les
característiques diferents dels àmbits humanístic i social, i
científic i tecnològic

• S’està duent a terme aquesta revisió d’indicadors des
dels àmbits de recerca i de qualitat a partir de diferents
grups de treball; caldrà tenir en compte que els
indicadors suggerits compleixin requisits externs com
l’estratègia HRS4R.

• Una primera anàlisi dels indicadors suggerits ja s’ha
aplicat a la modificació dels criteris per a l’avaluació dels
ajuts per a la contractació de personal investigador
novell per a l’any 2020.

for Researchers) preveu l’adquisició d’un nou sistema de
gestió de la recerca (Current Research Information
System, CRIS). S’ha establert un grup de treball operatiu
tècnic per desenvolupar l’acció, s’han avaluat diversos
sistemes disponibles al mercat, s’ha treballat en la
redacció del plec de condicions per a l’adquisició d’un
programa recollint els continguts i eines que es desitgen,
i es preveu el concurs l l’adquisició del nou CRIS en els
propers mesos.

1.2.15. Elaborar una eina informàtica que faciliti la gestió
dels 'timesheets' de dedicació de PDI a projectes de
recerca, de manera prospectiva

• S’ha creat una eina informàtica per recollir la dedicació
del PDI a projectes de recerca per omplir els registres de
jornada laboral (timesheets) associats als projectes i per
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facilitar als investigadors la justificació dels costos
indirectes dels projectes competitius de recerca tant
europeus com estatals. També permet que sigui utilitzat
pel PAS amb càrrec a projectes de recerca.

1.2.16. Impulsar una normativa que reguli l'avançament
dels fons dels projectes de recerca concedits per tal de
poder començar l'activitat, especialment en aquells casos
en què la periodificació establerta per l'organisme que
atorga l'ajut impossibilita l'inici del projecte

• La distribució dels imports concedits a alguns projectes
de recerca al llarg del seu període d’execució dificulta
posar-los en marxa o dur a terme algunes activitats en el
termini previst. Per facilitar l’execució dels projectes des
del primer dia, i deslligar el seu desenvolupament de la
distribució de l’ajut per part de l’organisme finançador,
ja des de 2018 les Bases d’Execució del Pressupost
(BEP), en l’article 61, preveuen que l’investigador podrà
demanar l’avançament d’anualitats futures.

1.2.17. Incrementar les sinergies amb els centres de recerca
participats i adscrits a la UdG, com també amb altres
agents de recerca de l'àmbit català (IRTA, Eurecat...) per
tal de millorar l'eficiència del conjunt d'activitats de
recerca i transferència dels grups de recerca de la UdG

• S’ha anat establint un ritme normalitzat de reunions de
les comissions de seguiment dels convenis d’adscripció
de l’ICRA i l’IdIBGi, a partir de les quals s’han solucionat
algunes qüestions que afectaven les dues parts
(assignació de l’autoria d’articles, accés a alguns serveis
de la universitat, possibilitar que els investigadors
esdevinguin professors associats, etc.).

• S’ha renovat la voluntat de col·laboració amb la nova
direcció de l’IRTA; s’ha traspassat a l’IRTA el pagament
de la factura elèctrica del Campus Agroalimentari de
Monells; també s’han proposat alguns ajuts IFUdG
d’accions especials amb el finançament de l’IRTA; i
s’està treballant en un nou conveni de col·laboració
global amb aquest centre.

• Es continua col·laborant amb EURECAT, especialment
per definir una infraestructura comuna de recerca i
servei a les empreses i a la societat en general en
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tecnologies de fabricació additiva (impressió 3D); s’està
definint la governança i les tarifes, mentre es negocia
amb l’Ajuntament de Girona el retorn dels espais del
Parc Científic i Tecnològic on hi havia les instal·lacions
del Centre Bloom.

• Tant IRTA com EURECAT, i també la Fundació
Agroterritori (UdG i Unió de Pagesos) participen en les
propostes dels nous projectes PECT, impulsats pels
campus sectorials i coordinats des de la Diputació, que
se sol·licitaran a la propera convocatòria.
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1.3.1. Fer costat al país i a la seva gent i fer que la UdG sigui
plataforma de diàleg i laboratori d’idees en els moments
transcendentals que està vivint Catalunya

• La UdG ha mantingut la seva posició en la defensa dels
drets i de les llibertats, essent un altaveu de denúncia i
de reivindicació.

• Les inauguracions de curs són temàtiques. L'any 2018 es
va dedicar a la solidaritat amb les migracions
provocades per conflictes i vam tenir com a ponent
convidat el Sr. Òscar Camps de l’ONG Proactiva Open
Arms. Aquest 2019 ha estat dedicada a la igualtat de
gènere i a la xacra de la violència de gènere i hem tingut
com a ponent convidada la Sr. Cristina Fallarás. En els
propers anys es tractaran els temes de la sostenibilitat
ambiental i l’educació inclusiva.

• La UdG va ser la seu de la Caputxinada a la Facultat
d’Educació i Psicologia, on diversos estudiants es van
tancar. Alhora, a la Capella del Roser es va realitzar un
dejuni col·lectiu. Ambdós actes van ser de solidaritat
amb els moments transcendentals que viu el país.

• L’equip de govern s‘ha manifestat sempre a favor dels
drets humans i els principis bàsics de llibertat i
democràcia, s’ha adherit als comunicats de les
universitats públiques catalanes i ha facilitat el dret a la
vaga.

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

• Durant el curs, s’ha dut a terme l’assessorament per fer
voluntariat europeu mitjançant un conveni amb
l’Ajuntament de Girona, atenent estudiants de la UdG
durant una mitja jornada a la universitat i durant una
altra mitja jornada a l’Estació Jove. A final de juliol
s’havien atès ja 276 persones.

• S’estan duent a terme sessions amb diverses xarxes
d’innovació de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep
Pallach i Llengües Modernes per establir mecanismes
per poder fer pràctiques en entorns reals d’aprenentatge
que responguin a necessitats socials. De moment, a
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través de les entitats amb les quals es té un conveni per a
activitats solidàries s’han recollit una trentena de
peticions per a petits projectes o accions.

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

• El programa Erasmus Mundus inclou accions especials
per a beques a estudiants de 9 regions específiques de
tercers països: Balcans occidentals, països del sud de la
Mediterrània, països del East Partnership de la Unió
Europea, Àsia, Àsia Central, Amèrica Llatina, Sud-àfrica
i països del Golf, i en especial països d'Àfrica i CaribPacífic (finançats pel Fons Europeu de
Desenvolupament).

• Tanmateix, s’han aconseguit ajuts addicionals de màster
• En les reunions periòdiques de Gerència es continua
amb la dinàmica de coneixement recíproc entre els
serveis, convidant els diferents serveis a presentar
accions que estan executant per afavorir la cooperació
entre aquests.

• També es potencia l’assistència dels serveis a trobades
interuniversitàries i el treball entre serveis per àmbits
d’acció, així com el participar de xarxes universitàries de
temàtiques concretes.

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

per a la incorporació d’estudiants de tercers països
finançats per la Fundación Carolina (6 ajuts) i dins del
programa pilot del SEPIE finançat per la UE per a
estudiants marroquins (2 ajuts).

1.3.5. Establir una línia de bus urbà que connecti el campus
de Barri Vell amb el Campus Centre, el Parc Científic i
Tecnològic i el Campus de Montilivi, amb una cadència
horària, encara que calgui un cofinançament per part de la
UdG. Així els pàrquings de Montilivi i del Parc Científic i
Tecnològic podrien considerar-se pàrquings dissuasius per
minimitzar l’accés amb vehicle a la resta de campus
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• Aquesta acció no s’ha desenvolupat durant 2019 perquè
està, com alguna altra, directament condicionada per la
composició del cartipàs de l’Ajuntament de Girona, i
encara més en aquest cas en què la persona responsable
de la mobilitat ha canviat arran de les darreres eleccions
municipals (maig 2019) i tot just durant la tardor s’ha
pogut celebrar la primera reunió amb la nova regidora.
Així i tot, durant 2019 s’ha pogut augmentar
puntualment la freqüència d’alguns busos de la línia 8
arran de peticions dels usuaris.

d’Hisenda i amb la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat (IGAE) per tal que reconeguin
i validin el model CASUC, malgrat l’IGAE demana un
apropament al model CANOA (Contabilidad Analítica
Normalizada para las Organizaciones Administrativas).

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

• El desenvolupament sostenible és un objectiu per a tota
1.3.6. Introduir la comptabilitat de costos a la UdG, que
ens permeti valorar què costa cadascun dels serveis que
ofereix la UdG i poder fer polítiques de responsabilització i
d’estalvi de recursos. De les més de 50 universitats de
l'Estat espanyol, 30 de les més importants ja la tenen
instaurada

• Les universitats públiques catalanes continuen
treballant en el model propi de Comptabilitat Analítica
del Sistema Universitari Català (CASUC). La Direcció
General d’Universitats i les universitats públiques
catalanes mantenen converses amb el Ministeri

la societat, i particularment per a la UdG. Per un costat,
els esforços que es fan per aconseguir que els Objectius
de Desenvolupament Sostenible siguin presents en
docència, recerca, transferència i gestió formen part
d’aquest objectiu. La UdG s’ha presentat a la primera
edició del Rànquing THE Impact i ha obtingut la posició
94 d’entre les 450 universitats que s’hi han presentat, i
és la 4a d’entre les que s’han presentat de l’estat
espanyol.

• A banda de la implementació que s’ha de fer dels ODS de
manera general, l’equip de govern va proposar que
aquesta fos una de les tres opcions que es van presentar
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per liderar el pla estratègic de la UdG. Després de la
votació en el Claustre, l’opció del desenvolupament
sostenible va ser la segona més votada, molt a prop de la
guanyadora.

• I en aquesta línia, doncs, s’estan redissenyant i renovant
el Pla d’Ambientalització, el Pla d’Igualtat, el Pla
d’Inclusió i el Codi Ètic.

1.3.8. Aprofundir en la conciliació de la vida laboral i
familiar, amb accions com recuperar el casal d’estiu per a
fills d’estudiants, PAS i PDI

• Durant l’any 2019 s’han fet diverses gestions per
recuperar el casal d’estiu i s’ha pres la decisió d’anul·lar
aquesta part de l’acció, sobretot per dos motius: el
primer és que ja no es disposa de recursos del Fons
d’Acció Social que hi havia hagut a la UdG, i per tant el
preu del casal a la UdG seria el mateix que el dels casals
de la resta de la ciutat. El segon motiu, que reforça el
primer, és que hi ha problemes logístics en el sentit que
l’espai de què disposa la UdG no és adequat a les hores
de molt sol; també s’hi afegeix la dificultat que suposa
utilitzar els menjadors i les cuines que estan adjudicats a
altres empreses.

• Amb l’objectiu general i transversal de canviar de la
• El pla pilot de teletreball ha esdevingut un sistema de
treball estable des de l’aprovació pel Consell de Govern
del Programa de Teletreball de la UdG, el passat mes de
juliol; el pla estableix la possibilitat que el PAS pugui
teletreballar fins a 12 hores setmanals.

• S’ha definit millor la dotació de les 30 hores de què
disposen els treballadors per a la conciliació de la vida
laboral i familiar, detallant-ne els supòsits que són
objecte d’aquest permís.

conciliació a la corresponsabilitat real en l’educació i
criança dels fills de 0 a 3 anys per part d’homes i dones,
la UdG s’ha incorporat, mitjançant un conveni de
col·laboració, al Projecte Copersona, una iniciativa que
impulsen un grup de fundacions i organitzacions que
comparteixen els valors de l’equitat de gènere, la
inclusió, la diversitat, la solidaritat i la transformació
social.
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1.3.9. Obrir nous canals de comunicació amb els centres de
secundària de les comarques gironines, d'Osona, del
Maresme i del Vallès Oriental, per desenvolupar activitats
que apropin la UdG als centres de secundària

• La Comissió de Centres de Secundària del Consell Social
de la UdG ha recollit diverses necessitats que venen dels
centres. Per un costat, s’han unificat totes les accions
(beques, premis, estades...) que fan la Universitat i el
Consell Social en un espai web. Una segona fase
d’aquesta acció serà que tot el que es pugui relacionar
amb la UdG i secundària des d’un punt de vista
informatiu estigui localitzat en un mateix lloc del web de
la UdG, de manera que serveixi com a inici de navegació
per als centres quan busquin aquesta relació amb la
UdG.

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

• L’aportació voluntària des de la nòmina per al fons de
cooperació s’ha descartat de moment, atès que,
actualment, aquest fons és suficient per a les actuacions
de cooperació i compromís social que desenvolupa la
UdG. No obstant això, s’està reflexionant sobre la
possibilitat d’iniciar una actuació de captació de fons
(fundraising) en base als avantatges fiscals que pot
suposar per a una persona física fer donatius a una
Universitat. Aquest tema s’analitzarà a fons en els
propers mesos.

1.3.11. Fomentar la mobilitat en bicicleta per reduir
l’empremta ecològica

• A més de continuar implementant les accions ja
endegades com Vine a la UdG en bici, s’han portat a
terme noves accions: les activitats al Campus Montilivi
amb motiu del Dia Internacional de la Bicicleta; la
inauguració de la zona d'aparcament central de
bicicletes del Campus Montilivi, que substitueix
l'aparcament de cotxes de la Facultat de Ciències; la
instal·lació d'un tòtem d'autoreparació per a usuaris de
la bicicleta; els tràmits per a la cessió de 8 bicicletes
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procedents del dipòsit municipal de l’Ajuntament de
Girona per a la flota de bicicletes del Servei de Préstec de
la UdG (actualment en reparació/uniformització en el
projecte Ecosol de Càritas); la rehabilitació de l’espai de
préstec i mecànica de bicicletes del Campus Montilivi; i
la instal·lació d’un aparcament per a patinets.

1.3.12. Refermar el compromís social de la UdG mitjançant
una contractació pública socialment responsable que, per
exemple, comporti promoure i renegociar, quan s’escaigui,
que les concessions de restauració incloguin productes de
km 0 i de comerç just, o bé procediments de licitació
restringida per empreses que estiguin constituïdes com a
centres especials de treball, la previsió de clàusules socials,
etc.

•

El 2019 s’ha tancat la redacció del plec de prescripcions
tècniques dels serveis de cafeteries de la Universitat,
que començarà a entrar en vigor a partir de gener de
2020, i que introdueix una sèrie de mesures socials, de
sostenibilitat i de salut:

a) eliminació de l’ús de plàstics d’un sol ús en el
parament i en les ampolles de menys de 50cl;
b) sostenibilitat de la cadena de subministrament de
l’oli de palma; els productes hauran de tenir el
certificat CSPO (Certified Sustainable Palm Oil) que
garanteix que l’oli prové de conreus que segueixen
criteris ambientals i socials, que respecten les
comunitats locals i els boscos primaris;
c) es privilegien els productes més saludables, menys
calòrics, etc. (sucs naturals, fruites, etc.);
d) l’adjudicatari haurà de promoure el consum de
productes provinents de comerç just com ara el cafè
amb certificació reconeguda internacionalment
(Fairtrade, Ecocert, FUNDPPO, IMO Fair for ife,
Naturland);
e) també es promouran els productes de proximitat
(km 0), d’agricultura ecològica i el consum de
fruita.

1.3.13. Elaborar el Pla d'Igualtat de la UdG

• Durant el curs 2018-2019 es varen iniciar els treballs de
redacció del nou Pla d'Igualtat de Gènere de la UdG,
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amb el suport tècnic de la Consultoria IQ. Al llarg del
curs 2019-2020 el pla s'haurà de sotmetre a un procés
participatiu que permeti els representants dels diferents
col·lectius de la UdG de reflexionar-hi críticament i
prioritzar objectius i accions, prenent en consideració les
recomanacions del PDI amb expertesa en aquest àmbit.
Està previst que pugui aprovar-se durant el segon
semestre del curs 2019-2020.

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

l’expertesa de grups de la UdG sigui necessària. S’han
rebut 29 peticions i ara s’està buscant la millor manera
de donar resposta a aquestes peticions. S’ha observat
que una ampliació de la convocatòria de cooperació no
és suficient, perquè algunes de les peticions es poden
resoldre a través de l’elaboració de TFG, TFM, tesis,
assignatures amb metodologies actives... Per això s’han
intensificat les trobades amb les xarxes d’innovació
docent, perquè l’acció social que es vol promoure
provingui de més d’un àmbit de la UdG.

1.3.15. Programa de la UdG d’exempció docent per a la
intensificació de la recerca després d’un permís de
maternitat

• S’ha renovat tota la convocatòria de cooperació, afegint
la relació de la cooperació amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) i també incorporant
una graella d’indicadors per a l’avaluació dels projectes,
que abans no existia.

• Quant a l’acció social, s’ha fet una crida a totes les
entitats amb les quals es té conveni per a activitats
solidàries demanant accions/projectes en els quals

• La Normativa per a la intensificació de recerca després
d'un permís de maternitat va ser aprovada pel Consell
de Govern de la UdG, sessió 4/2019 de 13 de juny. S’ha
concebut amb l’objectiu d’esdevenir un instrument
eficient que permeti corregir l’impacte del sostre de
vidre que representa la maternitat en la trajectòria
investigadora del PDI a temps complet de la nostra
comunitat universitària.
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• Complementàriament, i amb l'objectiu de reforçar
també la protecció de la maternitat del PDI i corregir
l'impacte negatiu que té en el desenvolupament de la
carrera investigadora, la UdG lidera i coordina el grup
de treball constituït en seu de la Comissió Dones i
Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya
adreçat a promoure la protecció de la maternitat en
l'avaluació dels trams de recerca de l'AQU-Catalunya.

1.3.16. Campanya de sensibilització contra la violència de
gènere

• S’ha donat continuïtat a la campanya de sensibilització
per donar a conèixer el contingut del Protocol de la UdG
contra l’assetjament sexual. S’ha articulat a través de la
implementació de diferents accions i molt especialment:
a) nova edició d’adhesius i estovalles de paper per a les
safates dels restaurants del campus on, amb icones i
gràfics, es donen a conèixer missatges vinculats al
contingut del Protocol. S’han editat 20.000
estovalles de paper i 1.200 adhesius, que s’han
repartit per instal·lacions dels diferents campus;

b) edició i instal·lació de roll-ups informatius als
vestíbuls de totes les facultats i biblioteques;
c) programació d'un ampli catàleg d'actes acadèmics
(cursos, seminaris i conferències) organitzats
principalment en el marc dels actes
commemoratius del Dia Internacional contra la
Violència de Gènere, el 25 de novembre; bona part
d'aquests actes s'han finançat amb càrrec als fons
del Pacte d'estat contra la violència de gènere.

• Alhora, en el pla interuniversitari, s'ha subscrit el
conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya i les universitats catalanes per
a la implantació d’un procediment excepcional de canvi
d’estudis universitaris oficials de grau aplicable a
estudiants que acreditin la condició de víctima de
violència de gènere, signat el 10 de gener de 2019.

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

• Al llarg d'aquest any s'ha impartit un ampli catàleg de
cursos, conferències, tallers, seminaris i altres activitats
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formatives amb perspectiva de gènere, adreçat a tots els
col·lectius de la comunitat universitària; destaquen
especialment els cursos adreçats a formar al PDI sobre
com incorporar la perspectiva de gènere en la seva
docència a l'aula, i formar-lo en els requeriments que
consten al Marc general de l'AQU sobre docència amb
perspectiva de gènere.

• Semblantment, aquest any 2019, en el marc dels actes
commemoratius del Dia Internacional de la Dona, s'ha
organitzat la 1a Edició de les Aules Obertes a la
Perspectiva de Gènere. Les classes que s'han impartit a
les diferents facultats en el marc d'aquestes aules
obertes s'editaran en una publicació institucional.

• La inauguració oficial del curs acadèmic 2019-2020 a la
UdG s’ha dedicat a la igualtat de gènere.

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

l'acord d'impulsar aquesta estructura, que s'adscriu ia a
la Unitat de Compromís Social. Aplegarà bona part dels
experts i expertes de la UdG en aquest àmbit.
L'Observatori haurà de servir per reforçar la xarxa de
PDI que treballa aquests temes, promoure recerques
multidisciplinàries més competitives i captar recursos
per avançar en l'assoliment de la promoció de la igualtat
de gènere dins i fora de la UdG. Està previst que es
constitueixi al llarg d'aquest curs 2019-2020.

1.3.19. Potenciar el voluntariat a la Universitat i al territori

• A més de l’inici del programa de voluntariat europeu,
que s’ha fet a través d’un conveni amb l’Ajuntament de
Girona i, com s’ha dit en l’acció A3.5, durant el primer
semestre de 2019 es van atendre 267 estudiants, s’han
ofert nous cursos de voluntariat.

• També s’han organitzat les I Jornadas de Voluntariado
• La UdG compta amb un ampli directori d'expertesa en
gènere, en diferents disciplines i estudis. El proppassat 2
de juliol de 2019 va tenir lloc una reunió de PDI que
treballa qüestions vinculades al gènere, i es va adoptar

Universitario per encàrrec de la CRUE, amb un gran
èxit de participació de tot l’estat i una molta bona
avaluació per part dels participants.
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• El programa Rossinyol també ha avançat i s’ha instal·lat
en nous municipis.

• Com a reconeixement a les entitats que participen en el
voluntariat de la UdG, i aprofitant la renovació de
convenis, es va celebrar un acte de reconeixement a
l’aula magna de la universitat.

1.3.20. Visibilitzar i integrar els ODS en la vida
universitària (docència, recerca, transferència, comunitat)

• Els ODS s’han incorporat a la convocatòria de
cooperació.

• La UdG també és present en el grup de treball del CIC
sobre els ODS, en el qual s’ha fet un diagnòstic de la
implementació dels ODS en les universitats catalanes.

• També es treballa conjuntament amb xarxes d’innovació
docent de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep
Pallach i Llengües Modernes (xarxa ApS, xarxa ODS i
xarxa ABProjectes) per buscar la millor manera
d’implantar els ODS en la docència de manera
transversal.

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

• S’ha dissenyat un itinerari de turisme cultural per
Girona per parlar dels diversos ODS a la ciutat. És un
itinerari relacionat amb el curs de voluntariat d’ODS que
s’ofereix des de la Unitat de Compromís Social.

• S’ha participat en la primera edició del Rànquing THE
Impact, com s’ha explicat anteriorment. La UdG s’ha
situat en la posició 94 de 450 a nivell internacional, i en
la posició 4 dins l’estat espanyol.

• S’ha col·laborat en el Projecte Inclusiu de Participació
(PRINPAR) de la Facultat d’Educació i Psicologia, en el
qual estudiants amb discapacitat intel·lectual han seguit
un itinerari inclusiu passant per diverses sessions
d’assignatures de la Facultat. El projecte PRINPAR ha
estat un pla pilot que ha justificat que des de la UdG
s’hagi aconseguit finançament del Programa
Unidiversidad de l’ONCE, que distribueix recursos per
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fer formació per a estudiants amb discapacitat
intel·lectual. Està previst que a través de la Fundació
UdG: Innovació i Formació comenci aquest curs de 30
crèdits. El curs combina sessions específiques amb
sessions d’assignatures dels graus de la FEP.

• S’ha donat suport i s’ha impulsat el disseny d’un
assignatura optativa d’Educació Social, a la qual
assisteixen usuaris de serveis socials, que compartiran
l’assignatura amb estudiants del grau.

• Algunes d’aquestes accions inclusives comptaran amb el
suport del nou conveni que s’ha signat amb la Fundació
CaixaBank per a accions destinades al compromís social
i a la inclusió.

• S’ha signat un conveni de col·laboració amb La Foixarda,
una associació que té entre els seus objectius donar
suport als estudiants amb discapacitat psicosocial.

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

• Durant el mes de juliol es va defensar i aprovar en el
Claustre de la Universitat la declaració d’emergència
climàtica, que representa un clar posicionament polític i

comporta el compromís de portar a terme unes accions
concretes. En primer lloc, la creació d’una Comissió que
vetlli perquè es portin a terme aquestes accions. En
segon lloc, l’inici d’actualització del Pla
d’Ambientalització, un pla elaborat el 1998 i que serà
actualitzat amb l’assessorament de la Comissió. El nou
pla contemplarà un marc de mitigació i adaptació al
canvi climàtic a partir de dades que es recullen al llarg
d’aquest 2019.
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2.1.1. Promoure l’increment de la participació dels
estudiants en els òrgans de govern i la representació en
tots els estaments de la UdG

Girona, fets que dificulten que alguns estudiants puguin
venir a estudiar a la UdG

• Es mantenen les gestions amb la Generalitat de
• A instàncies del Consell d'Estudiants s'ha portat a
Claustre de la UdG la Iniciativa legislativa popular per
a la rebaixa de taxes universitàries.

• Per altra banda, les XXVII Jornadas de CrueSostenibilidad van comptar amb la lectura d’un manifest
per part de dos estudiants de la UdG, representants de
Fridays for Future, que van exposar la necessitat que les
universitats abanderin el canvi necessari per fer front a
l'emergència del canvi climàtic. Això es va fer a proposta
de la UdG, perquè mai cap estudiant havia participat en
aquesta trobada sectorial.

• S’ha posat en funcionament la plataforma Som.UdG com
una eina de participació activa i un canal directe de
comunicació amb l’equip de govern.

2.1.2. Vetllar per la creació d'una nova residència
d’estudiants de campus per fer front a la manca de places i
als increments de cost del lloguer de pisos a la ciutat de

Catalunya i amb l’aval de l'Ajuntament de Girona per tal
d’adaptar l’antic edifici de treball de la Generalitat, a la
zona dels boscos de Palau, com a residència
d’estudiants. En un moment determinat la Generalitat
planteja la possibilitat d’adaptar l’edifici com a alberg, i
això fa que les negociacions quedin aturades fins que la
Generalitat concreti la viabilitat d’un alberg o continuar
el projecte d’adaptar-lo a residència d’estudiants. En
aquests moments la UdG està pendent de la resposta de
la Generalitat.

• La UdG disposa dels recursos de la venda de l’immoble
del carrer Argenteria per invertir en aquesta acció.

• S’està treballant també una alternativa en el Campus de
Barri Vell, concretament en els edificis de Butinyanes.

2.1.3. Valorar que el Consell d'Associacions esdevingui
òrgan estatutari col·legiat i que el seu coordinador
esdevingui òrgan unipersonal
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• Després d'un canvi en la coordinació, el Consell
d'Associacions està treballant en la modificació del
reglament. Abans de dur a terme aquesta modificació es
va valorar la possibilitat que el Consell d’Associacions
esdevingués un òrgan estatutari i es va arribar a la
conclusió que no era oportú modificar els Estatuts de la
UdG en aquest sentit, de manera que a data d’avui es
treballa en la redacció i aprovació de l’esmentat
reglament per millorar el funcionament d’aquest òrgan
col·legiat.

2.1.4. Resoldre la conciliació de la representació dels
estudiants amb l’activitat docent d’anar a classe, tendint a
convocar les comissions amb presència d’estudiants dins la
franja horària reservada per a aquesta finalitat; crear la
figura del tutor acadèmic, a través del Vicerectorat
d’Estudiants, per ajudar els estudiants a compaginar la
vida acadèmica amb la representació institucional; en
particular, modificar la normativa de canvi de dates de
proves d’avaluació per incorporar la representació

• La nova normativa d'avaluació i qualificació, que
s'aprovarà abans de final d'any, contempla la conciliació

de l’activitat acadèmica amb la representació dels
estudiants i la representació institucional. Per altra
banda, s'estipula que el/la vicerector/a d'Estudiants
actuï com a tutor acadèmic d'aquests estudiants.

2.1.5. Construir la Casa de l’Estudiant al Campus de
Montilivi com a nucli aglutinador de les organitzacions
estudiantils, Consell d’Estudiants i associacions
d’estudiants, amb despatxos, sales de reunions i
magatzems adients

• S’ha encarregat el projecte d’ordenació del Campus de
Montilivi, cosa que ha de servir per definir els espais
dels 3 àmbits (docència, recerca i serveis); hi ha una
reserva de crèdit al pressupost per a aquesta acció.

2.1.6. Generalitzar un programa de mentories de manera
que els estudiants dels darrers cursos col·laborin en
l’acollida dels estudiants de nou ingrés i dels de mobilitat
internacional, retornant a la comunitat el que la comunitat
els ha donat i contribuint a la millora del rendiment
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acadèmic, consolidant els seus coneixements i promovent
els estudis i la Universitat

• S’està treballant amb el Consell d’Estudiants per establir
un conjunt d’accions que aglutinin el Curs de
Benvinguda i el programa de mentories per als
estudiants de primer curs.

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

• S'ha modificat la normativa de pràctiques externes per
simplificar-ne la gestió administrativa.

• Per altra banda, s'han adaptat les convocatòries als
requeriments legals del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

• Amb l'objectiu de millorar i internacionalitzar les
pràctiques en empresa, la nova versió de la plataforma
de gestió de pràctiques (PIPE) inclou l'anglès com a
idioma d'interfície i s'han elaborat uns vídeos tutorials
per facilitar la navegació.

2.1.8. Finançar trobades d’estudiants a nivell nacional i
internacional

• Del 21 al 25 d'octubre, la UdG ha organitzat les Jornades
Doctorials Transfrontereres, en què han participat una
quarantena d'estudiants de doctorat de diferents
nacionalitats.

• 3 participants del Programa Explorer Santander a
Girona van viatjar a Coimbra durant el mes de juny per
assistir a l'acte de cloenda del programa.

• S'ha modificat la convocatòria d’Ajuts al Foment
Associatiu per donar cabuda a la participació d’un
ventall més ampli d'activitats culturals, científiques i de
representació estudiantil.

116

annex

• S’ha signat un conveni entre les universitats catalanes i
el Parlament de Catalunya per incentivar la participació
dels estudiants universitaris en aquesta institució.

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

• El nou conveni signat amb el Banc Santander ha
possibilitat la incorporació de la competència en
emprenedoria a la convocatòria de les Beques de
transferència, innovació i emprenedoria de la UdG
(BTIE2019).

• Per altra banda, s'han signat convenis de col·laboració
amb entitats privades per cofinançar els Ajuts Beca
Salari.

• S’està ultimant una proposta de normativa de dobles
titulacions a partir de les aportacions fetes pel grup de
treball que va rebre l’encàrrec de la Comissió delegada
de Docència i Estudiants del Consell de Govern. La
previsió és portar-la a debat en el si del Consell de
Degans i de la Comissió mateixa. Entre d’altres
qüestions, la normativa tracta els aspectes relacionats
amb la representació dels estudiants i la coordinació de
les dues titulacions.

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

2.1.11. Augmentar el nombre d’investigadors en formació
finançats per la UdG

• S’han aprovat les bases reguladores del Programa
d’ajuts per a investigadors en formació de la UdG
IFUdG (2019-2021). A més de captar talent predoctoral i
contribuir a la realització de tesis doctorals a la UdG,
aquest programa vol incentivar la captació
d’investigadors experimentats (com Ramón y Cajal o
ICREA, ajuts de modalitat 2), incentivar la qualitat dels
programes de doctorat de la UdG (modalitat 3) i avançar
cap a la igualtat d’oportunitats de les persones amb
discapacitat (modalitat 1).
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• A la convocatòria IFUdG2019 s’ha atorgat un ajut de
modalitat 1, de 5 anys de durada, que s’adequa així a la
normativa dels estudis de doctorat aprovada el 2018. No
hi ha hagut noves incorporacions d’investigadors
experimentats amb els contractes recollits a les bases,
per la qual cosa no s’han atorgat ajuts de modalitat 2 en
aquesta convocatòria. S’han concedit fins a 20 ajuts de
les modalitats 3 i 4 (per als millors candidats). Quatre
d’aquests ajuts corresponen a accions especials, que com
a novetat es poden cofinançar no només per part
d’empreses i entitats externes a la UdG, sinó també per
part dels mateixos grups de recerca de la UdG. Es preveu
que el fet que els beneficiaris d’aquests ajuts puguin, de
forma totalment voluntària, participar en la docència,
resulti en un increment del pressupost per properes
convocatòries. Respecte de la convocatòria anterior,
s’han concedit 21 ajuts en lloc de 19, un dels quals de 5
anys de durada.

2.1.12. Reivindicar l’augment progressiu de beques equitat
per a estudis de grau i de màster habilitant,
professionalitzador i de recerca

• S'ha participat en les diferents activitats de suport de la
Iniciativa legislativa popular (ILP) de sol·licitud de la
rebaixa de taxes universitàries. En aquest sentit, hi ha
hagut la compareixença dels rectors al Parlament, el
comunicat de l'ACUP, o la reunió amb el president de la
Generalitat, entre d'altres.

• S'ha iniciat una taula de treball, en el si del Consell
Interuniversitari de Catalunya, per treballar en una
convocatòria de beques salari a nivell català.

• El govern de la Generalitat de Catalunya, en el decret de
preus de 2019, ha inclòs fer efectiva, per als estudiants
que han cursat un grau de 180 ECTS, l’equiparació del
preu del primer any de màster al preu de grau.

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

• El curs 2019-2020 s'iniciarà el treball de prospecció
d'empreses nacionals amb seus a l'estranger per iniciar
programes de pràctiques curriculars i extracurriculars
internacionals.
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• Després de la dilatació que ha suposat el període
2.1.14. Dissenyar un programa d’acollida per als nous
estudiants, que els introdueixi a tots els àmbits de la
Universitat

d’eleccions municipals i les posteriors formacions de
govern, s’han reactivat les reunions sobre àrea
metropolitana, borses d’habitatge i mobilitat, tant amb
l’Ajuntament de Girona com amb els ajuntaments dels
municipis confrontants a la ciutat.

• S’està treballant amb el Consell d’Estudiants per establir
un conjunt d’accions que aglutinin el Curs de
Benvinguda i el programa de mentories per als
estudiants de primer curs.

2.1.16. Fomentar la vinculació dels estudiants graduats a la
UdGAlumni amb subscripcions gratuïtes

• El mes de desembre es torna a celebrar l’acte de
benvinguda als estudiants internacionals.

2.1.15. Posar en valor la borsa de serveis als estudiants com
són l’allotjament i la mobilitat, que actualment pateixen
mancances

• La UdG té encomanada la gestió dels seus serveis de
reserva d’allotjament a la concessionària Girona
Housing; addicionalment, s’han establert relacions de
concessió administrativa amb altres entitats que
exploten habitatges universitaris.

• Després de l'aprovació, el curs passat, del reglament
UdGAlumni, s'ha creat un grup de treball i s'han
realitzat diverses activitats dirigides a la comunitat
UdGAlumni: escola de competències, I Jornada
UdGAlumni, participació a la Fira de Mostres de Girona,
I Ruta Solidària Alumni, entre d'altres.

2.1.17. Personalitzar les adreces electròniques dels
estudiants de la UdG de manera que acabats els estudis els
UdGAlumni puguin mantenir-la i utilitzar-la en la seva
vida professional i personal
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• Des del Servei Informàtic s’ha començat a parlar de què
ha de ser el sistema d’identitat digital de la Universitat
de Girona. Aquest sistema ha de contemplar, entre altres
elements, les adreces electròniques dels diferents
col·lectius que formen la Universitat de Girona.
Actualment els estudiants poden escollir utilitzar o no
un correu-e del domini @udg.edu, però tots els altres
col·lectius han de poder disposar-ne: així com en
disposa el professorat i el personal d’administració i
serveis, els alumni, els estudiants de doctorat, els
membres de Seguim Fent UdG o altres futurs col·lectius
identificats en el sistema d’identitat digital, hi han de
poder accedir.

2.1.18. Crear una app de la UdG per tal que els estudiants
puguin tenir accés al calendari acadèmic, als horaris de
classe, a les proves d’avaluació contínua de forma
personalitzada, al préstec bibliotecari o a l’accés electrònic
als edificis, entre molts altres serveis que pot oferir la UdG

• Des del mes de juliol 2019 està disponible l’app de la
UdG a les botigues digitals d’Android i iOS

• És l’aplicació per a dispositius mòbils oficial de la
Universitat de Girona, que integra dos perfils: el públic,
amb informació general de la Universitat (oferta
acadèmica, notícies, ubicacions i contacte, així com
adreces específiques que poden ser d'utilitat), i el privat,
amb continguts personalitzats per a cada col·lectiu estudiants, PDI o PAS.

• L'aplicació s’actualitzarà de forma continuada tant pel
que fa al disseny com quant als continguts de l'aplicació,
d’acord amb les necessitats dels usuaris.

• L’app de la UdG també conté el carnet universitari, a
partir d’ara anomenat targeta universitària intel·ligent
(TUI). Aquesta TUI ja permet el préstec bibliotecari i
comptarà amb d’altres opcions d’accés electrònic que
s’aniran incorporant progressivament.

2.1.19. Incrementar la mobilitat dels estudiants,
especialment en aquells centres amb una ràtio de mobilitat
més reduïda

• La Comissió de Política Internacional ha treballat en una
estratègia d'internacionalització de la UdG, que té com a
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objectiu principal incrementar els indicadors bàsics
d'internacionalització de la Universitat, en docència,
recerca, transferència i cooperació. L'estratègia preveu
que la mobilitat passi a ser un 7% del conjunt de la
Universitat i que tots els centres arribin al llindar del 5%
el 2025. Està previst que l'estratègia sigui presentada al
Consell de Govern de gener del 2020.

• La mateixa Comissió ha treballat en la modificació de la
MECI, Menció d'Estudiant amb Competència
Internacional. En la nova versió, seran considerats
mèrits aquelles activitats proposades pels centres i els
serveis i aprovades en la Comissió de Política
Internacional. L'objectiu és que el 2025, amb
l'increment de la mobilitat i les accions d'internalització
a casa (internationalisation at home), tots els estudiants
de la UdG puguin accedir a una experiència
d'internacionalització.

• El curs 2018-2019 s'han signat 42 nous convenis
internacionals, la majoria relacionats amb la mobilitat
dels estudiants

• La Universitat de Girona ha liderat novament la captació
de fons del Programa KA107 orientat als països
associats que no formen part de la Unió Europea. El

lideratge de la UdG es manté tant en termes relatius,
com també en termes absoluts. Això està creant un flux
de noves relacions cap a nous espais de l'Àfrica,
l'Amèrica Llatina i Àsia.
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2.2.1. Defensar l’autonomia universitària, reclamar
l’aixecament de les restriccions de capítol 1, i establir la
plantilla teòrica de PDI, tal com ha reclamat la Sindicatura
de Comptes

• Malgrat el manteniment de les restriccions
pressupostàries de capítol 1, la UdG ha fet una política
d’execució del 100% de la plantilla. Això s’ha traduït en
l’obertura de places de promoció a catedràtic
d’universitat i a catedràtic contractat per estructura i per
mèrits. També s’ha intensificat l’estabilització dels
agregats interins.

• S‘ha ofert als departaments la possibilitat de cofinançar
contractes competitius d’investigador que imparteixi
docència, per facilitar l’obtenció d’aquests contractes,
per facilitar el relleu generacional i reduir el nombre
d’associats a temps parcial.

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

• La UdG ha definit durant el 2019 el Pla de Dedicació
Acadèmica del Professorat de la UdG. Aquest Pla
permet ser una eina d’anàlisi de l’activitat individual de
cada PDI, de les accions dutes a terme anualment per
cada departament, i també del conjunt de la Universitat.
Totes les activitats encomanades al PDI seran recollides
i reconegudes en el Pla, tant les associades a la docència
(impartir la docència i accions d’innovació docent), com
les de recerca (valorant tant l’obtenció de projectes i
recursos com la producció científica generada, la
transferència de coneixement i les activitats de difusió),
les activitats relaciones amb gestió universitària i les de
compromís social. La formació en tots aquests aspectes
també és reconeguda. La previsió és que el Pla s’aprovi
en la darrera sessió de l’any del Consell de Govern.

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

• Els departaments de la UdG esdevenen, amb el Pla de
Dedicació Acadèmica del Professorat de la UdG, la peça
clau en el seu desenvolupament. Tot el professorat del
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departament ha de plantejar el seu Pla, compatible amb
l’encàrrec que té de la pròpia institució. El Pla és aprovat
pel consell de departament i ha de ser valorat, un cop
s’ha executat, pel departament mateix.

• El professorat i els departaments poden, amb el Pla,
programar i realitzar accions estratègiques i valorar
l’impacte assolit anualment.

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

• El Pla de Dedicació Acadèmica del Professorat de la
UdG no té com a mètrica el crèdit docent que rep
l’estudiant (ECTS): en la implementació d’aquesta eina
durant els propers anys es tindran en compte en la
dedicació docent tant les hores lectives com les hores de
preparació de les activitats docents, l’atenció als
estudiants, la dedicació a les activitats d’avaluació, i
també el temps dedicat a la innovació docent. La mida
del grup docent (el nombre d’estudiants) i la intensitat
de les tasques d’avaluació o la complexitat del

plantejament metodològic docent també es tenen en
compte.

2.2.5. Facilitar l’intercanvi de professorat entre
departaments i centres docents per promoure bones
pràctiques i experiències d’innovació docent

• Amb l’acord entre els centres docents i els departaments
és possible la transversalitat en la dedicació docent de
tot el PDI de la UdG.

• Tanmateix, el sistema informàtic que gestiona el pla
docent de cada curs (el PGA) ha de ser millorat en els
pròxims cursos per facilitar la implementació tècnica
d’aquesta transversalitat, evitant l’esforç addicional que
representa ara fer-ho per part dels serveis i estructures
implicats: Gabinet de Planificació i Avaluació (GPA),
Servei de Recursos Humans i departaments.

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

• Es preveu que en la darrera sessió de Consell de Govern
del 2019 s’aprovi l’actualització de les directrius de
contractació de professorat docent i investigador. En
aquestes directrius es fomenta la contractació de nou
professorat, tant permanent com temporal, basada en
dos criteris bàsics: l’equilibri de plantilles en els
departaments i la garantia del relleu generacional en
departaments amb poques incorporacions durant els
últims anys. Per reforçar aquest segon criteri, durant el
2019 i el 2020 hi ha incorporacions de PDI a temps
complet a departaments com Història i Història de l’Art,
Geografia, o EQATA, entre d’altres.

• La capacitat de la Universitat de Girona d’obrir noves
places de professor contractat està limitada pel 50% de
les baixes i jubilacions anuals del PDI permanent.
Aquesta limitació ha quedat establerta des del 2017 en
l’aplicació del Pressupost de la Generalitat de Catalunya,
prorrogat des d’aleshores.

• Per altra banda, a dia d’avui la política de la Direcció
General d‘Universitats no permet la incorporació de
noves places de professorat funcionari a les universitats
públiques catalanes.

• Pel que fa a la promoció del professorat funcionari i
laboral contractat, està completament equilibrada amb
les promocions a catedràtic del 2018 i del 2019, en les
quals es donen idèntiques possibilitats de promoció tant
al personal dels cossos docents com al laboral.

• Les incorporacions han estat a través de contractacions
laborals, tal com es detallen a continuació:

2.2.7. Equilibrar el nombre de noves places amb la
promoció del professorat funcionari i contractat i
assegurar la convivència de places d’agregat Serra-Húnter
amb places d’agregat, equilibrant promoció i captació de
talent

(a) Incorporació a través del Pla Serra-Húnter de
professorat lector elegible: 7 de la segona
convocatòria del 2018 i 5 de la primera
convocatòria del 2019, incorporats durant el 2019;
7 de la segona convocatòria del 2019, que
s’incorporaran al setembre del 2020.
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(b) 2 noves incorporacions d'agregats vinculats al
Departament de Ciències Mèdiques.
(c) 22 consolidacions de places d’agregat, fins ara en
règim d’interinatge, en diferents departaments.
(d) 2 consolidacions d’antics Ramón y Cajal als
departaments de Ciències Mèdiques i de Química.
(e) 1 incorporació amb el programa Ramón y Cajal al
Departament de Geografia.
(f) 2 incorporacions amb el programa Beatriz Galindo
de dos professors distingits (departaments de Dret
Públic i de Didàctiques Específiques).

2.2.8. Incloure els investigadors en formació en el pla
docent dels departaments, si el contracte ho permet, com a
part fonamental de la seva formació acadèmica, tal com
estableixi la convocatòria corresponent

• Els investigadors en formació poden fer docència de fins
a 60 hores lectives per curs acadèmic, límit establert per
la Llei de la Ciència i pel Reial decret 103/2019, d’1 de
març, pel qual s’aprova l’Estatut del personal

investigador predoctoral en formació (EPIF). Aquestes
hores lectives són reconegudes amb crèdits en el pla
docent de la mateixa manera que es reconeix l'activitat
docent de la resta de professorat de la UdG. La
realització d’aquesta docència a vegades és voluntària
però també pot estar establerta en les bases reguladores
de l’ajut predoctoral.

2.2.0. Permetre que els investigadors Ramon i Cajal, els
lectors, els directors d’investigació i, en general, el
professorat temporal a temps complet, puguin accedir a les
convocatòries de becaris UdG en les mateixes condicions
que la resta de PDI, per no frenar la seva activitat de
recerca

• S'han aprovat les bases del Programa d’ajuts per a
investigadors en formació de la UdG (2019-2021) amb
els objectius de captar/retenir talent predoctoral;
incentivar la captació d’investigadors experimentats,
com Ramon y Cajal, ICREA Sènior, o equivalent;
incentivar la qualitat dels programes de doctorat i
avançar cap a la igualtat d’oportunitat de les persones
amb discapacitat. En les bases queda recollida
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específicament la possibilitat que els investigadors que
tenen contractes Ramon y Cajal, lector, director
d’investigació i, en general, el professorat temporal a
temps complet, puguin accedir a aquests ajuts per a la
contractació d’investigadors en formació.

2.2.10. Establir els criteris de continuïtat dels investigadors
no permanents cap a places d’agregats i investigadors
distingits

• Es preveu que en la darrera sessió de Consell de Govern
del 2019 s’aprovin les directrius 2019 de contracció de
professorat per part dels departaments de la UdG,
directrius que permeten la convivència de les accions de
contractació de professorat pròpiament temporal amb
professorat que ocupa una plaça temporal elegible per
ser transformada en una plaça de professor permanent.
Amb això, els departaments han guanyat en flexibilitat
per executar la política de contractació que creguin més
oportuna. A més, permet, a partir d’ara, garantir una
planificació plurianual en el desenvolupament
d’aquestes accions.

2.2.11. Convocar 10 places anuals de contractes de postdoc
de 3 anys de durada en base a projectes de recerca propis
de la UdG

• S'ha reservat un pressupost de 400.000 € per dur a
terme un Programa pilot d'ajuts per a la incorporació
d'investigadors postdoctorals a la UdG. Es tracta de
contractes de 2 anys, que premien la participació en
convocatòries competitives externes d'ajuts
postdoctorals com Beatriu de Pinós, Juan de la Cierva,
Ramón y Cajal, Marie Sklodowska Curie, etc., per tal de
potenciar la incorporació d'aquest tipus de figures
facilitant la seva incorporació a la UdG fins i tot abans
de la resolució dels ajuts competitius i oferint un
contracte per a la millora de la proposta si aquesta no és
concedida. Aquests ajuts estan destinats a departaments
on es preveu la necessitat d'incorporació de personal
docent i investigador seguint els criteris de plantilla
teòrica de la UdG. Es preveu obrir la convocatòria a
finals del 2019 i que la incorporació dels investigadors
sigui efectiva a principi del 2020.
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2.2.12. Implantar el pla d’acollida del PDI i assignar-lo a un
mentor del departament

• El Pla d’Acollida del PDI ja està en funcionament a la
UdG i totalment implementat al Servei de Recursos
Humans. Actualment s'està treballant en dues línies: la
primera, que les accions d’acollida en departaments i
instituts s’executin seguint aquest pla; i la segona,
integrar i adaptar el Pla al segell HRS4R de la Comissió
Europea.

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

els nous models d’aprenentatge, apunten introduir una
major flexibilitat en els plans d’estudis, en els itineraris
curriculars dels estudiants, en les diferents modalitats
de presencialitat, etc. La UdG, en els propers anys, haurà
treballar per tal que els nous plans d’estudis comptin
amb una arquitectura que possibiliti la
transversalitat, amb criteris comuns i amb un horaris
que facilitin la transversalitat entre estudis i centres
docents. La UdG està treballant en un model docent
(UdG21) en una direcció conseqüent amb aquest
context.

2.2.14. Avançar la programació del pla docent per facilitar
als departaments la contractació del professorat a temps
parcial per al primer semestre i que aquests puguin
planificar la docència amb el temps necessari

• En un context cada cop més global, les universitats, que
han de competir en la captació de recursos, de talent i de
projectes, han de saber definir quins són els trets
distintius, singulars, que les diferencien de la resta. Els
canvis en el perfil d’estudiant, la diversitat de
coneixements amb què arriben, juntament amb les
noves formes d'accedir a la informació i el coneixement i

• La programació del Pla Docent 2019-2020 s’ha realitzat
amb prou antelació per permetre l’execució d’un
centenar de concursos de contractació de professorat
associat per al primer semestre del curs.
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• Tanmateix, el fet d’avançar el pla docent també implica
que en el moment de la contracció hi hagi més incertesa.
Aquest fet ha provocat que hi hagi molts més canvis que
quan la contractació es feia després del procés de
matriculació dels estudiants. Això ha provocat un
sobreesforç al Servei de Recursos Humans, al Gabinet de
Planificació i Avaluació i als departaments. En els
propers cursos s‘ha de millorar la planificació en
l'execució del pla docent i marcar amb més claredat les
etapes d'assignació, aprovació i canvis en la
contractació.

• La proposta de planificació docent per al curs
2020-2021 anirà acompanyada d’un document de
criteris de planificació docent. Aquest document
orientarà la distribució de l’encàrrec docent a partir de
criteris acadèmics, que han de permetre una
racionalització de les contractacions i una major
adequació dels perfils acadèmics dels professors al
l’encàrrec docent.

mateix reconeixement dins la UdG que els investigadors
actius a temps complet

• Com a primer pas cap al reconeixement dels associats
mèdics i clínics com a investigadors actius a temps
parcial, s’ha fet una crida per conèixer els casos que s’hi
podrien acollir. Amb aquesta informació s’està treballant
en la modificació de la normativa de reconeixement
d’investigador actiu de la UdG per tal que reculli
l’especificitat dels associats mèdics i clínics. Així mateix,
s‘ha previst que en el pla de dedicació acadèmica del PDI
es reculli aquesta especificitat en el mateix sentit.

2.2.16. Elaborar un estudi de salut laboral dels llocs de
treball del PDI i dotar aquests dels mitjans necessaris
perquè les condicions de treball siguin les idònies

• L'estudi de salut laboral dels llocs de treball del PDI
2.2.15. Crear la figura de l’investigador actiu a temps
parcial perquè els associats mèdics i clínics tinguin el

s'està realitzant d'acord amb la planificació preventiva.
Durant la campanya 2019 ha finalitzat l'avaluació
higiènica dels treballadors amb exposició a agents
químics.
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2.2.17. Promoure un pla de renovació d’ordinadors del PDI
i del PAS, a semblança dels plans de renovació
d’ordinadors de les aules informàtiques, per aconseguir
preus més avantatjosos gràcies a l’economia d’escala

• Està oberta la possibilitat de renovar ordinadors del PDI
i del PAS aprofitant els concursos de licitació dels
ordinadors de les aules informàtiques. En aquests
concursos es podrien afegir ordinadors a demanda dels
centres i departaments, ja que es treballa sobre
comandes d’ordinadors homologats, si bé caldria veure
si les especificitats requerides en alguns ordinadors o els
terminis de subministrament previstos en el concurs
encaixen amb les necessitats de centres i departaments.

2.2.18. Establir que en cas de malaltia de llarga durada o de
permís de maternitat es mantingui la condició
d'investigador actiu, i a partir de la reincorporació disposar
d'un any addicional per posar al dia la recerca

• En la definició de la capacitat docent del professorat en
els cursos 2018-19 i 2019-2020 ja s’ha aplicat que la

capacitat docent del professorat es manté, un curs més,
en el cas de maternitat o en el cas de malaltia de llarga
durada. Si bé la normativa de reconeixement
d’investigador actiu de la UdG vigent encara no inclou el
manteniment de la condició d’investigador actiu en cas
de malaltia de llarga durada o de permís de maternitat,
ja s’està aplicant aquest principi. Es preveu que en la
darrera sessió de Consell de Govern del 2019 s’aprovi la
modificació de la normativa d’investigador actiu de la
UdG.
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2.3.1. Defensar l’autonomia universitària i reclamar
l’aixecament de les restriccions de capítol 1

• Durant el 2019 s’ha defensat l’autonomia universitària
per diferents vies: les rectores i els rectors de les
universitats públiques catalanes ha publicat diversos
articles als mitjans de comunicació; TV3 ha realitzat un
reportatge que ha tingut molta repercussió en la
societat; i els rectors han comparegut a la Comissió
d’Empresa i Coneixement del Parlament de Catalunya
per denunciar la situació de risc en què es troba el
Sistema Universitari Català.

• Pel que fa al capítol 1, la UdG ha mantingut el nombre
d’efectius de l’any anterior: el seu sostre de despesa està
limitat per l’aplicació dels increments retributius
autoritzats pel govern de l’Estat.

2.3.2. Reclamar a la Generalitat que es pugui convocar
oferta pública per a tot el PAS que porti més de 3 anys de
contracte temporal a temps complet a la UdG

• S’ha procedit a calendaritzar els concursos i oposicions
que han de permetre cobrir les 132 places vacants i
estabilitzar la plantilla. Entre el 2019 i el 2020 s’hauran
iniciat totes les convocatòries d'oferta d’ocupació
pública.

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

• Les pàgines personals del PAS estan disponibles al web i
accessibles per a la seva modificació a través de la
intranet personal. S’està treballant per dotar-les de
contingut amb informació generada automàticament per
la institució, a partir de bases de dades diverses, com la
del Servei de Recursos Humans o la de l’Institut de
Ciències de l’Educació Josep Pallach i Llengües
Modernes.

2.3.4. Dotar de més responsabilitat i autonomia les unitats
per aconseguir un major grau d’eficiència, amb confiança i
rendiment de comptes
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• Ja està en ple funcionament la descentralització de les
comandes de compres de béns i serveis en tots els caps
d’unitats.

2.3.5. Donar més atribucions i capacitat de decisió als caps
de servei, i al PAS en general, fent-lo més participatiu i
corresponsable de la gestió universitària

• S’ha iniciat el projecte per definir l’establiment d’una
carrera horitzontal, que ha de permetre, per una part,
ordenar la trajectòria professional del personal
d’administració i serveis per adequar els seus interessos,
també, als objectius de la institució; i per l’altra part,
facilitar als treballadors que han desenvolupat de
manera eficient les seves tasques la permanència al lloc
de treball i plaça que ocupen i poder-hi progressar en la
seva carrera professional.

• Per tal de donar més atribucions i capacitat de decisió
als caps de servei i PAS en general, s’han implantat
diverses mesures com són les reunions periòdiques de
coordinació per àmbits que propicien la participació i
corresponsabilització dels projectes en què participa
personal de diversos serveis o àrees. En aquestes
sessions de treball s’incorpora també personal del
àmbits de treball dels temes que es tracten.

2.3.7. Procurar la integració laboral d'aquells treballadors i
treballadores que per la seva edat, pròxima a la jubilació, o
pel seu estat de salut, requereixin que el seu lloc de treball
o les seves funcions s'adaptin a les seves circumstàncies
personals

• Se segueix en la mateixa línia que l’any anterior, atenent
2.3.6. Establir una carrera horitzontal del PAS en el lloc de
treball mateix

totes les sol·licituds d’adaptació del lloc de treball per
raons de salut o d’edat.

131

annex

2.3.8. Establir reunions periòdiques de coordinació entre
la Gerència de la Universitat i els caps de servei i els
administradors de les àrees d’estudi

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

• Se celebren periòdicament reunions amb els caps de
servei i administradors d’àrea, on s’inclou informació
monogràfica dels serveis i informacions de seguiment
per part de la Gerència. Es mantenen també reunions de
coordinació amb els serveis i per àmbits de treball.

• S’ha presentat una nova modificació de la Relació de
Llocs de Treball de la UdG (RLT) en la sessió de juliol
del 2019 del Consell de Govern, que posteriorment ha
estat aprovada pel plenari del Consell Social.

• Aquesta modificació ha de permetre determinar, en gran
mesura, les places que han de sortir en l’oferta pública, i
estabilitzar la plantilla reforçant els perfils tècnics, cosa
que permetrà promocionar personal de grups inferiors.

2.3.9. Dotar les unitats de responsabilitat en la gestió
horària (eTempo) permetent una major flexibilització
horària, tendint a jornades més compactades i assegurant
la conciliació familiar, segons les necessitats del servei

• De la mateixa manera que en l’anterior modificació de la

• S’ha descentralitzat el control de l’aplicació de control

RLT, s’ha procedit a definir les funcions de les places
noves o modificades detallant-les en la fitxa de la plaça
corresponent.

horari e-tempo en els caps de servei i administradors de
centre, per garantir una millor gestió horària adaptada a
les necessitats dels serveis i de la Universitat en general.

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

• Per tal d’assumir projectes estratègics s’ha creat un
equip tècnic que dona cobertura i reforça, en
determinats aspectes i en moments puntuals, els serveis.

2.3.12. Consolidar el teletreball amb una normativa pròpia
i augmentar les hores de teletreball de 7h fins a 12h,
compatibilitzant-ho amb les necessitats del servei

• La sessió de juliol del Consell de Govern ha aprovat el
Programa de Teletreball de la UdG, que ja no és, doncs,
un pla pilot, sinó un programa consolidat. A més, el
programa definitiu amplia la possibilitat de teletreballar
fins a 12 hores setmanals.

2.3.13. Modificar el reglament d’accés a places de manera
que s’acceptin com a vàlides les proves superades en les
mateixes convocatòries equivalents en anys anteriors i si
reuneixen les condicions legals

• El reglament d’accés a la UdG per al PAS ha quedat
superat per la nova legislació i actualment l’Assessoria
Jurídica està analitzant referències sobre aquest aspecte
per tal d’actualitzar-lo.

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

• La Comissió de Política Internacional ha treballat en una
estratègia d'internacionalització de la UdG, que té com a
objectiu principal incrementar els indicadors bàsics
d'internacionalització de la Universitat, en docència,
recerca, transferència i cooperació. L'estratègia preveu
que la mobilitat del PAS s'incrementi sensiblement fins
al 2025. Està previst que l'estratègia sigui presentada al
Consell de Govern de gener del 2020.

2.3.15. Mantenir reunions amb els representants dels
treballadors (PAS funcionari i PAS laboral)
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• S’han mantingut reunions periòdiques amb tots els
representants del PAS funcionari i laboral, a les
comissions de seguiment i en reunions específiques de
negociació dels diferents temes que requereixen la
participació dels representants dels treballadors, d’acord
amb la llei. Entre d’altres temes, s’ha treballat la
formació, la salut, el teletreball o la borsa de funcionaris.

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

• Es mantenen els reforços necessaris en els serveis que
han rebuts un major impacte de feina i necessitat
d'especialització com a conseqüència de l‘aplicació de
noves normatives i lleis.

2.3.17. Dissenyar un pla pluriennal de formació per al PAS

• Per tal de fixar un marc normatiu que ajudi en el
desenvolupament del pla pluriennal de formació del

PAS, s’ha elaborat el Reglament de Formació del PAS de
la UdG, que va ser aprovat pel Consell de Govern en la
sessió de 16 de juliol de 2019. Aquest reglament ha de
ser l’eina de base per adaptar la formació del PAS a les
necessitats actuals i organitzar-la i estructurar-la de
manera adequada en el temps.
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2.4.1 Refer els ponts amb els patrons del Parc Científic i
Tecnològic, recuperar l’aliança i els compromisos
institucionals, i tenir prevista una opció de compra que
garanteixi que la UdG sigui la beneficiària del Parc.
Estudiar l’ampliació del Parc amb cessions pactades amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Quart, que garanteixi el
possible creixement per fer front a les demandes del sector

• Es continua fent un seguiment de les diverses fases de la
liquidació del Parc. Per una banda, el jutge encarregat de
la liquidació del Parc ha tancat la “peça sexta” declarant
que el concurs de creditors ha tingut caràcter de
“fortuït”, descarregant per tant de responsabilitats tots
els antics patrons del Parc.

• Per altra banda, en les fases primera i segona de venda
dels actius (les “unitats productives”, és a dir, la part
dels edificis que pertanyien a la Fundació Parc Científic i
Tecnològic de la UdG i la gestió de l’activitat que
contenen) no hi ha hagut cap oferta d’adquisició.
Actualment ja s’ha activat la tercera fase, de subhasta. El
dia 25 d’octubre es van subhastar les dues primeres
unitats: l’edifici Narcís Monturiol va quedar desert,
mentre que l’ICRA va optar per l’adquisició de la part de

l’edifici H2O que se subhastava (el 65%), de manera que
s’espera que el jutge li atorgui la propietat en les
properes setmanes. No s’han detectat altres inversors
interessats en la resta d’edificis, la subhasta dels quals
està no té data fixada. En conseqüència, l’equip de
direcció de la UdG, juntament amb el Consell Social,
segueixen preparant-se per un possible retorn d’actius a
la UdG, cosa que significaria al mateix temps una gran
oportunitat i alguns reptes, en haver d’assumir una part
del deute i en haver d’incorporar el personal del Parc a la
plantilla de la UdG. En aquest sentit, es mantenen
converses amb la Generalitat i el Ministeri per anticipar
acords futurs.

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

• S’han creat dues noves càtedres, la Càtedra Víctor Català
d’Estudis sobre el Modernisme (sessió 2/19 del Consell
de Govern, de 21 de març) i la Càtedra de Renovació
Pedagògica Can Trona (sessió 7/19 del Consell de
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Govern, de 9 d’octubre). També s’ha creat un mapa
interactiu de càtedres, on es pot veure la seu de les
càtedres i la seva activitat durant l’any.

• S’han presentat a la Comissió de Territori del Consell
Social totes les col·laboracions possibles de la UdG amb
el territori, i especialment amb els ajuntaments. Arran
d’això s’ha detectat la necessitat i s’ha elaborat i publicat
el Catàleg de prestacions de la UdG als ajuntaments i
institucions, on s’explica des de l’assessorament puntual
fins a la creació d’una càtedra, de manera que ara
aquestes entitats poden tenir un coneixement endreçat
de quines col·laboracions poden mantenir amb la UdG i
els contactes corresponents per iniciar-les.

2.4.3. Signar un conveni amb l’Ajuntament de Girona,
l’Ajuntament de Salt i la Diputació de Girona per impulsar
la marca Girona, Ciutat Universitària

a primers de novembre, amb l’equip de govern de
Girona. En ambdues reunions s’han presentat els nous
equips dels ajuntaments, s’ha fet seguiment de les
accions que es van dissenyar en reunions anteriors i
s’han proposat futures trobades per a temes específics.
En conjunt s’ha parlat de la promoció de la UdG, la
mobilitat en l’àrea urbana, l’accés a l’habitatge i
possibles residències d’estudiants, i diverses altres
qüestions relacionades amb obres, activitats culturals i
projectes que poden ser estratègics tant per a la UdG,
com per a Girona o Salt, o com per al conjunt de l’àrea
urbana.

• Amb la Diputació de Girona, els esforços s’han destinat,
principalment, a la creació de la Fundació Girona, Regió
del Coneixement.

• S’està millorant la connexió de les agendes d’actes de la
UdG i de la ciutat de Girona.

• S’ha iniciat el Projecte Rius de Llibres a dues de les
• Les trobades amb els ajuntament s’han dilatat durant el
període d’eleccions municipals i posterior formació de
governs municipals. Tanmateix, a primers d’octubre es
va mantenir una reunió amb l’equip de govern de Salt, i

biblioteques de la UdG, en col·laboració amb
l’Ajuntament de Girona i Connexió Papyrus. El projecte
distribueix excedents de llibres i llibres de segona mà en
llocs de molta afluència, amb la finalitat de fomentar la
lectura.
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• S’han revisat les bases de la col·laboració amb el festival

• Els campus sectorials treballen ja actualment en aquest

Temporada Alta per treballar per l’objectiu comú que els
joves augmentin la seva presència en activitats culturals.

sentit, impulsant, per exemple, projectes PECT que
tenen finançament FEDER i de la Diputació. Per tant, a
mig termini, s’espera que la FGRC i els campus
sectorials convergeixin, i que la primera pugui donar
cobertura i continuïtat als segons.

2.4.4. Crear la xarxa UdGInnova signant convenis de
col·laboració amb els ens locals per desenvolupar projectes
de recerca, innovació, emprenedoria i transferència del
coneixement, fomentant la formació universitària dels seus
ciutadans i contribuint a la dinamització del territori

• La quarta missió de la universitat, és a dir, la necessària
implicació activa de la UdG en el desenvolupament
social, econòmic i cultural de l’entorn territorial, i en
particular mitjançant projectes d’innovació, s’ha derivat
cap a la nova Fundació Girona, Regió del Coneixement
(FGRC), que és el resultat de la modificació dels estatuts
de la Fundació Girona, Universitat i Futur, pel que fa als
seus objectius. Aquesta fundació, anticipant-se al futur
Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, té com
a objectiu l’atracció de finançament, especialment
europeu, mitjançant projectes de col·laboració entre la
universitat i empreses o institucions de l’entorn, d’acord
amb les polítiques europees de regionalització dels ajuts.

• També s’ha completat, editat i enviat a totes les
corporacions locals el Catàleg de prestacions de la UdG
als ajuntaments i institucions, ja esmentat.

2.4.5. Coordinar els campus sectorials i el campus
d’excel·lència amb iniciatives verticals de docència, recerca
i transferència del coneixement, i alhora transversals
d’organització i de presència en el territori i de relació amb
el sector socioeconòmic

• El Programa de Campus Sectorials continua el seu
procés de consolidació tant a dins de la UdG mateixa
com, sobretot, enfora. El finançament europeu de fons
FEDER i el de la Diputació de Girona han permès
consolidar temporalment el Programa i dotar-lo de
l’impuls necessari per dur a terme les seves missions
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essencials: promoure la transferència de tecnologia i de
coneixement dels grups de la UdG, enfortir el paper de
la UdG com a principal agent del coneixement a la
demarcació de Girona i la seva projecció internacional.

• Ha arrencat amb força el Campus de Cohesió i
Compromís Social, amb dues reunions del Consell
Assessor i amb l’impuls d’activitats diverses que
enfortiran el paper dels nostres investigadors en els
àmbits d’actuació d’aquest Campus.

• Aquest i la resta de campus -queda pendent la
formalització última del Campus de Robòtica- han
mantingut una dinàmica de treball remarcable:
promovent jornades de dinamització dels corresponents
sectors (jornades que identifiquen una “marca” conjunta
sota el nom de Reptes Sectorials); recollint les
necessitats dels sectors productius i institucionals i
canalitzant-les cap a l’agent intern més adequat; definint
estratègia d’acord amb els consells assessors respectius;
visibilitzant l’activitat de la UdG en fires, jornades,
congressos i conferències; contactant amb els clústers
d’ACCIÓ vinculats a cada sector; aixecant i coordinant
projectes de transferència de caràcter transversal, com
ara el projecte Costa Brava, reserva de la Biosfera; i

participant en diverses xarxes temàtiques de
transferència.

• A més, i molt especialment, cal destacar tres nous
projectes d’especialització i competitivitat territorial
(PECT) que s’han presentat a la convocatòria de 2019:
un en l’àmbit del patrimoni, un altre en el de la cohesió
social i un tercer en el dels sistemes alimentaris
sostenibles, tots ells amb un fort component innovador.
Justament en el marc de la innovació s’està treballant en
el concurs públic que ha de permetre disposar, a l’inici
de 2020, d’una plataforma en línia d’innovació oberta
com a eina primordial per a la dinamització sectorial
dels ecosistemes liderats des de la Universitat.

• Per altra banda, les activitats vinculades al CEI e-MTA
s’han reduït al mínim, atesa la manca total de
finançament per part del Ministeri.

2.4.6. Establir acords amb els ens locals per desenvolupar
activitats de promoció de la Universitat en biblioteques,
centres cívics i altres espais socials del territori
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• S’ha iniciat el Projecte Rius de Llibres a dues de les
biblioteques de la UdG, en col·laboració amb
l’Ajuntament de Girona i Connexió Papyrus. El projecte
distribueix excedents de llibres i llibres de segona mà en
llocs de molta afluència, amb la finalitat de fomentar la
lectura.

S’han iniciat contactes amb la Unió Intersectorial
Empresarial del Ripollès (UIER) i s’ha valorat la
possibilitat d’impartir classes de la UdG per
videoconferència, però de moment no s’ha concretat
l’acció, ja que la UIER ara per ara està més interessada
en classes presencials a Ripoll.

• Ha augmentat la demanda de serveis externs a les
biblioteques de la UdG, com ara la valoració de fons
bibliogràfics, i també han augmentat els fons vinculats a
la UdG. A tall d’exemple, s’ha signat i s’està executant un
conveni amb la Fundació Elsa Peretti per valorar el fons
de M. Lluïsa Borràs.

2.4.7. Obrir sales educatives a ciutats del territori on poder
seguir per videoconferència les classes que s'imparteixen a
la UdG de manera que faciliti el seguiment de les
titulacions a distància i la socialització del coneixement

• La Fundació UdG: Innovació i Formació organitza
estudis propis a Olot en col·laboració amb la Fundació
d’Estudis Superiors d’Olot (FES), i també a Roses i
Riudellots de la Selva amb altres entitats o institucions.

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

• S'han modificat els estatuts de la Fundació Girona,
Universitat i Futur per adequar-los a la normativa vigent
i passa a anomenar-se Fundació Girona, Regió del
Coneixement, alineant-se amb el Pacte Nacional per a la
Societat del Coneixement que promou la Generalitat de
Catalunya.

• S’està treballant en la creació de la nova Comissió
d’Empresa del Consell Social, que s’afegirà a les ja
existents comissions de Territori i de Centres d’Educació
Secundària.

139

annex

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

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

• S’ha fet una crida a totes les entitats amb les quals es té

• La Universitat de Perpinyà Via Domitia ha liderat, amb

conveni per a activitats solidàries demanant projectes/
accions en què l’expertesa de grups de la UdG sigui
necessària. S’han rebut 29 peticions i, un cop
analitzades, s’han intensificat les trobades amb xarxes
d’innovació docent de l’Institut de Ciències de l’Educació
Josep Pallach i Llengües Modernes (xarxa ApS, xarxa
ODS, xarxa ABProjectes) perquè algunes de les peticions
poden ser vehiculades com a TFG, TFM, assignatures...
Ara s’està analitzant quina és la millor manera de donar
resposta a aquestes peticions i de poder-ho fer de
manera transversal i sistemàtica. D’aquesta manera, el
compromís social pot quedar completament integrat en
la docència.

• A més, s’han signat 10 nous convenis per a la
participació d’estudiants UdG en activitats solidàries i de
cooperació, i se n’han renovat 41 (a més de 10 més en
tràmit de signatura i 12 més en procés de renovació a
l’hora de tancar aquest informe).

la Universitat de Girona, el projecte UNIVERS:
European Cross-border University, presentat a la
convocatòria d’universitats europees de la UE
(European Universities 2019 EAC/A03/2018 Erasmus+
Programme). Aquest projecte ha representat, per tant,
un notable enfortiment de les relacions entre les dues
universitats, així com amb la resta d’universitats del
consorci: Illes Balears, Lleida, Ca’Foscari (Venècia,
Itàlia), Klagenfurt (Àustria), Montpeller3 (França),
Primorska (Eslovènia) i Andorra.

• El projecte va obtenir una bona valoració en l’avaluació,
però no suficient per obtenir finançament; en
conseqüència, s’està treballant per millorar-lo amb la
intenció de presentar-lo a la propera convocatòria 2020.

• La UdG ha organitzat enguany les Jornades Doctorials
Transfrontereres, amb la participació d’uns 40
estudiants, dels quals aproximadament el 60% són de la
regió occitana, molts d’ells doctorands de la Universitat

140

annex

de Perpinyà. L’objectiu de les jornades és millorar
l’ocupabilitat dels doctorands.

2.4.11. Promoure l’OpenUdG també com a eina per
dinamitzar la formació al llarg de la vida

• La semipresencialitat comporta l’ús de pedagogies
actives i de metodologies d’aprenentatge que propiciïn
una major personalització de l’aprenentatge. En aquest
context, la introducció de la semipresencialitat pot ser
entesa com una oportunitat d’innovació docent en els
ensenyaments universitaris, per fer-los més atractius i
dinàmics en el context actual, amb unes possibilitats
tecnològiques que anys enrere no existien.

• Per norma general, els estudis de grau i de màster de la
UdG continuaran essent presencials. Però quan
s’esdevinguin determinades circumstàncies, que caldrà
decidir en cada cas, un estudi de grau o de màster podrà
optar per oferir-se en modalitat semipresencial. La
plataforma Moodle serà l’entorn virtual d’ensenyament i
aprenentatge que s’utilitzarà com a espai de referència
de cada assignatura per posar-hi els materials docents,

per oferir eines que assegurin la comunicació entre el
professorat i l’alumnat i per gestionar totes les tasques
relacionades amb l’avaluació. En alguns casos es faran
servir les activitats i recursos que ofereix la plataforma
mateixa (que disposa d’un ampli ventall de recursos que
permeten realitzar de forma virtual aquestes activitats
avaluatives i fer el seguiment dels alumnes: qualificació,
avaluació de competències, rúbriques, guies d’avaluació,
avaluació entre iguals, autoavaluació) o també es podrà
enllaçar amb recursos i activitats que es troben fora de la
plataforma (ja siguin eines tipus Hangout, Skype o
BigBlueButton, ja siguin d’elaboració pròpia com l’actual
ACME).

• En la formació pròpia de la UdG, organitzada per la
Fundació UdG: Innovació i Formació, predomina el
format presencial de la formació, però va guanyant
importància la formació amb modalitat semipresencial,
molt adient per a l’estudiant en formació al llarg de la
vida, que majoritàriament està plenament inserit al món
de treball i exigeix fórmules més flexibles per
compatibilitzar la vida laboral, familiar i personal. Les
propostes semipresencials estan creixent, mantenint una
part de formació presencial, per garantir el contacte
docent-estudiant i la socialització entre estudiants, però
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combinant-se amb mètodes que utilitzen la plataforma
virtual Moodle (o equivalents) i, en algun cas, amb eines
per fer docència en reproducció en continu (streaming),
com el Hangout o l’Skype. De moment, no s’observa una
pressió important per transformar la formació
semipresencial en formació en línia. Pel que fa a
tipologies de formació, la semipresencialitat és més
present en formacions llargues (màsters o diplomes de
postgrau) que en formacions de durada més curta
(cursos de postgrau o d’especialització).

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

• Es manté la participació de la Fundació en el territori i
es treballa en noves accions: es manté la formació a
Riudellots de la Selva; s’augmenten formacions a Olot (a
través de la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot) i
s’inicia formació a Roses; s’estan fent contactes per
repetir formació a Calonge i per iniciar formació a
Figueres. S’han iniciat contactes amb la Unió
Intersectorial Empresarial del Ripollès (UIER) i s’ha
valorat la possibilitat d’impartir classes de la UdG per

videoconferència, però de moment no s’ha concretat
l’acció, ja que la UIER ara per ara està més interessada
en classes presencials a Ripoll.

2.4.13. Mantenir les adreces institucionals de tota la
comunitat un cop completada l’etapa a la universitat a
través de les associacions UdGAlumni i Seguim Fent UdG a
partir de subscripcions gratuïtes i aprofitar aquesta riquesa
per promocionar la UdG

• Des del Servei Informàtic s’ha començat a parlar de què
ha de ser el sistema d’identitat digital de la Universitat
de Girona. Aquest sistema ha de contemplar, entre altres
elements, les adreces electròniques dels diferents
col·lectius que formen la Universitat de Girona.
Actualment els estudiants poden escollir utilitzar o no
un correu-e del domini @udg.edu, però tots els altres
col·lectius han de poder disposar-ne: així com en
disposa el professorat i el personal d’administració i
serveis, els alumni, els estudiants de doctorat, els
membres de Seguim Fent UdG o altres futurs col·lectius
identificats en el sistema d’identitat digital, hi han de
poder accedir.
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2.4.14. Desenvolupar un directori ‘Qui és qui’ vinculat a les
associacions UdGAlumni i Seguim Fent UdG de manera
que es preservi la memòria històrica de la comunitat UdG

organitzats per la UdG o per entitats socials per tot el
territori, incloses inauguracions o cloendes d’actes i
participacions en taules rodones.

• S’ha reprès la coorganització de la Butaca Casademont,
• Enguany, per acord del Consell de Govern, s’ha creat el
Consell d’Amics i Amigues de la UdG – Seguim Fent
UdG (CASFU) com un òrgan integrant de la Universitat
de Girona, l’objectiu del qual és mantenir el vincle amb
el personal docent i investigador i el personal
d’administració i serveis de la UdG que ha prestat
serveis a la UdG i que s’ha jubilat.

2.4.15. Fomentar debats orientats a la ciutadania per
aconseguir la seva implicació en el projecte universitari;
ser part en els debats socials organitzats per institucions
del territori

• Sense tenir en compte els actes relacionats amb
càtedres, la UdG ha participat en més d’un centenar
d’activitats, la meitat de les quals es relacionen amb
temes de compromís social i la resta són actes diversos
relacionats amb el territori. Es tracta tant de reunions
per a nous projectes com d’assistència a actes

a través d’un conveni entre la Fundació Casademont,
l’Ajuntament de Girona i la UdG.

• S’ha coorganitzat la 10a Jornada de Responsabilidad
Social promoguda per Ingeniería Social: es tracta d’una
jornada que es descentralitza i se celebra per segona
vegada, un dia de la setmana, a Girona.

• S’ha participat durant tot l’any en l’estudi promogut per
l’ACUP que té per objectiu mesurar l’impacte social de
les universitats catalanes. Per fer-ho, s’han detallat tots
els contactes de la UdG amb els agents dels territori i
amb membres de la comunitat.

• S’ha signat un nou conveni de col·laboració amb les
Aules d’Extensió Universitària de la Gent Gran, que
organitzen conferències a la ciutat de Girona i que
gaudeixin d’una gran participació.

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

• A la sessió d’octubre de la Comissió assessora de
Comunicació s’ha presentat l’esborrany del Pla de
Divulgació. El Pla preveu una nova organització del web
de recerca, una integració de les notícies sobre recerca
en la comunicació general de la UdG (i en el seu web),
una comunicació dels resultats de la recerca a partir dels
efectes que genera en la comunitat, la creació de vídeos
d'alta qualitat basats en resultats de les investigacions de
la UdG i una estratègia específica per a cada campus
sectorial.

amb la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès
(UIER) i s’ha valorat la possibilitat d’impartir classes de
la UdG per videoconferència, però de moment no s’ha
concretat l’acció, ja que la UIER ara per ara està més
interessada en classes presencials a Ripoll.

2.4.18. Enfortir la visibilitat del Campus Euromediterrani
d'Excel·lència Internacional (CEI e-MTA) i incrementar les
actuacions compartides amb la UIB

• Les activitats vinculades al CEI e-MTA s’han reduït al
2.4.17. Visibilitzar i ampliar l'oferta formativa a comarques
(allunyades) de l'àrea d'influència de la UdG per tal de
promocionar-hi la Universitat a través de formació i
activitats

mínim, atesa la manca total de finançament per part del
Ministeri. No obstant això, la UIB ha participat com a
sòcia, amb la UdG i altres universitats europees, en el ja
esmentat projecte UNIVERS: European Cross-border
University.

• Es manté la participació de la Fundació UdG: Innovació
i Formació en el territori i es treballa en noves accions:
es manté la formació a Riudellots de la Selva;
s’augmenten formacions a Olot (a través de la Fundació
d’Estudis Superiors d’Olot) i s’inicia formació a Roses;
s’estan fent contactes per repetir formació a Calonge i
per iniciar formació a Figueres. S’han iniciat contactes

2.4.19. Impulsar les aliances i relacions amb les altres
universitats de l’Euroregió, especialment UIB i UPVD,
incloent estudis universitaris i dobles titulacions, mobilitat,
projectes institucionals comuns i d’altres, per arribar a la
creació d’un Eurocampus
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• S’ha presentat el projecte UNIVERS: European Crossborder University a la convocatòria d’universitats
europees de la UE (European Universities 2019 EAC/
A03/2018 Erasmus+ Programme). Aquest projecte
estava inicialment pensat com un projecte de
l’Euroregió, amb universitats catalanes (Girona i Lleida),
balears (UIB), i occitanes (Perpinyà i Montpeller). Les
regles de la convocatòria, però, van forçar la inclusió de
nous socis de la Mediterrània oriental (Ca’Foscari –
Venècia, Itàlia- i Primorksa -Eslovènia-), i de l’Europa
central (Klagenfurt -Àustria-), a més de la Universitat
d’Andorra.
• S’ha participat en diverses jornades i reunions
organitzades per l’Euroregió, tant prèvies com posteriors
a la presentació del projecte. Val a dir que el suport de
l’Euroregió al projecte no s’ha traduït en cap ajuda o
finançament.

Annex Informe del rector

El bon govern
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3.1.1. Promoure el govern obert amb un rol més actiu,
participatiu i corresponsable de tota la comunitat,
estudiants, PDI i PAS, en el govern de la Universitat. Cal
fomentar una nova manera de gestionar la UdG, que es
basi, d’una banda, en més control de la comunitat sobre el
govern a través de l’obertura de dades, la transparència i la
rendició de comptes i, d’altra banda, en la necessària
participació i col·laboració de la comunitat per orientar
aquest nou estil de governança

• La Universitat de Girona és la primera Universitat
catalana i la segona de l'Estat que disposa d'una
plataforma de participació. La plataforma Som.udg està
creada amb el programari obert Consul i permet tant el
debat en obert com la presentació de propostes. En
aquests moments, s'han proposat prop de 20 idees que
han obtingut gairebé 400 vots de la comunitat. El
discurs de la comunitat universitària durant la
inauguració s’ha elaborat a partir de les aportacions dels
participants a la plataforma i es van recollir una
cinquantena de comentaris. A principis del 2020 es
portarà a terme una àmplia campanya de promoció per
donar a conèixer la plataforma i s'introduiran algunes
millores per afavorir la seva utilització.

• La lògica de la participació ha guiat el procés de debat
del Pla Estratègic UdG2030. El pla s'ha enriquit per les
aportacions de diversos col·lectius que han participat en
les sessions de treball, per les aportacions de persones
amb les quals s'ha contactat directament i amb les
precisions realitzades a la plataforma. L'evolució del Pla
Estratègic es pot seguir en l'apartat del Pla del web de la
UdG. En la mateixa línia de la participació, el web ha
obert l'espai de la Bústia del rector, per recollir qualsevol
comentari, tant de la comunitat universitària com de les
persones relacionades amb la Universitat.

• Només dues universitats catalanes disposen d'un perfil
de Twitter específic del rector (@rectorUdG) i només la
UdG té també un perfil de l'equip de govern
(@UdGGovern), que faciliten la interacció amb els
membres de la comunitat universitària.

3.1.2. Elaborar el pla estratègic UdG2030 que marqui el
rumb institucional més enllà d’un mandat de govern, per
suplir la mancança actual

• A principi de 2019 s’han proposat a la comunitat
universitària tres hipòtesis de singularització per al futur
pla estratègic de la UdG, i s’han aprofundit i debatut en
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els tres tallers corresponents: “Talent emprenedor”,
“Desenvolupament sostenible” i “Suma
d’intel·ligències”. Seguidament, les tres hipòtesis han
estat presentades i debatudes en una primera sessió de
Claustre, i posteriorment, una altra sessió de Claustre ha
prioritzat la “Suma d’intel·ligències”, tot i que el suport
rebut per les altres hipòtesis farà que també es tinguin
en compte en el desenvolupament del Pla Estratègic
UdG2030. El document del pla, ja amb la singularització
escollida, ha estat aprovat a continuació pel Consell de
Govern i pel Consell Social.

• El Consell de Govern ha aprovat també la composició del
grup de treball que ha d’impulsar el Pla, i que està
format per membres de la comunitat UdG i per
assessors externs. Aquest grup s’ha constituït durant el
mes de setembre.

• El darrer trimestre de l’any s’ha estat treballant en el
desplegament del Pla, a partir de la proposta d’accions
feta des de l’equip de govern i des del grup de treball.
Aquest desplegament, que ha de donar resposta a les set
línies estratègiques previstes, serà presentat a la
comunitat durant el primer semestre de 2020.

• Igualment, diverses accions desenvolupades en els
darrers mesos de 2019 ja s’han vinculat estretament al
Pla Estratègic: formació en intel·ligència artificial a
l’Escola de Doctorat, ajuts per a la contractació de
promotors de recerca i transferència, o la nova proposta
de model docent, entre d’altres.

3.1.3. Establir criteris transparents de concessió de
subvencions i ajuts a les unitats acordats pels òrgans de
govern i alineats amb el pla estratègic de la UdG, evitant
arbitrarietats que desmotiven i exclouen

• Tots els ajuts concedits per la UdG mateixa es gestionen
de manera totalment ajustada a les lleis 38/2003 i
19/2013 (Llei general de subvencions i Llei de
transparència, accés a la informació pública i bon
govern, respectivament). Per tant, se segueixen els
principis de transparència, publicitat, concurrència, etc.,
i totes les prioritzacions o distribucions es fan amb
criteris prèviament establerts. Els ajuts que s’han
convocat des de l’aprovació del Pla estratègic UdG
2030: la suma d’intel·ligències s’han anat alineant, com
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ja s’ha dit, amb les línies estratègiques de pla. Un bon
exemple d’això és la convocatòria PROMOTORS2019.

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

• Aquest any el Consell de Govern ha aprovat el nou
model de distribució de recursos docents i els centres
docents han pogut gestionar, en exercici de la seva
autonomia, els recursos de què disposen, com ja s’ha
explicat anteriorment en l’apartat Docència.

• Així, llevat dels màsters interuniversitaris no coordinats
per la UdG, els graus i els màsters dels centres integrats
estan adscrits a un centre docent. Els recursos docents
per als graus i màsters dels centre integrats, així com la
política acadèmica contemplada en el programa de
govern, es fonamenta en els mateixos criteris:
l’assignació dels crèdits es fa de manera global a cada
centre docent de manera que aquest pugui disposar de
flexibilitat suficient per tal de dur a terme les seves

polítiques específiques (desdoblar grups, ampliar o
reduir optativitat, mantenir assignatures amb pocs
estudiants pel seu valor estratègic, coordinar programes
de mobilitat dels estudiants, portar a terme projectes
d’innovació docent i plans d’acció tutorial, millorar el
reconeixement a la gestió dels estudis, coordinar dobles
titulacions, programar assignatures propedèutiques,
etc.).

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

• Es preveu que en la darrera sessió del Consell de Govern
de 2019 s’aprovi el nou model de distribució de recursos
docents. El model és transparent i reproduïble per als
diferents graus i màsters de la Universitat, tenint en
compte, a més, factors com són el grau
d’experimentalitat de l’estudi. A més, permet modular, a
través d’un coeficient Q que s’introduirà properament,
aspectes com poden ser la qualitat, els projectes
d’innovació docent o la docència en anglès, entre
d’altres.
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3.1.6. Assolir la e-UdG amb aplicacions que permetin una
simplificació dels processos administratius, una reducció
del paper, la universalització de la signatura electrònica, el
registre electrònic i la gestió integral d’expedients en
format digital, donant compliment a la legislació vigent en
matèria d’administració electrònica llei i, en definitiva,
desburocratitzant la gestió

• La Comissió Tècnica de Gestió de la Informació està
impulsant les actuacions necessàries per al compliment i
seguiment de les exigències legals en aquesta matèria.
Durant el 2019, la Secretaria General ha dictat diverses
instruccions, a proposta d’aquest òrgan, i s’ha informat
sobre diverses normatives que tenen repercussió en
aquest àmbit; per exemple, tasques de gestió ordinàries
com l’atenció de consultes, el registre de tractament
d’activitats, etc.

• Més concretament,
(a) S’ha mantingut el grup de treball intern per
impulsar de forma coordinada les actuacions i
reformes que permetin complir la legislació vigent.

(b) S’ha posat en fase de prova el registre electrònic,
que es preveu que estigui operatiu a curt termini.
(c) S’han revisat i millorat alguns dels continguts de la
seu electrònica; a destacar, els relatius al directori
de càrrecs, a la normativa publicada i al BOUdG.
(d) S’estan inventariant tots els procediments existents
per tal de poder-ne fer una anàlisi exhaustiva a fi
d’automatitzar-los i simplificar-los.
(e) I s’ha potenciat l’ús de la signatura digital i s’està
treballant en la millora del porta-signatures
electrònic.

3.1.7. Augmentar la representació de les comissions
assessores, si cal modificant els estatuts, fent que tots els
directors de centres docents siguin membres de la
Comissió de Docència, i garantint que els 5 àmbits de
coneixement (ciències, ciències socials, humanitats, salut i
tecnologia) tinguin representació a la Comissió de Recerca

• S’ha modificat la composició de la Comissió assessora de
Comunicació.
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• En aquelles comissions en què la composició ve regulada
pels Estatuts, s’ha convidat de manera habitual altres
òrgans o representants, per garantir la participació de
tots els sectors afectats o implicats. En les que la
normativa ho permet, s’ha modificat, quan s’ha
considerat necessari, la composició. Per exemple, a la
Comissió assessora de Comunicació s’han incorporat
representants del Consell d’Estudiants, dels instituts de
recerca, dels departaments, dels centres adscrits, de les
càtedres, dels campus sectorials, de l’Oficina
d’Investigació i Transferència Tecnològica (OITT), de la
Unitat de Compromís Social (UCS) i de l’Oficina de
Relacions Exteriors (ORE) -un representant per àmbit.

sobre la plataforma Servicenow per a la gestió dels plans
de millora la incorporació automàtica de dades, cosa que
servirà per fer d’una manera semiautomàtica els
informes de seguiment de les titulacions. Si el procés
d’adquisició d’indicadors i de processament d’informes
semiautomàtics funciona, aquesta sistemàtica es podria
estendre a la resta d’unitats.

• Pel que fa a les càtedres de la UdG, el febrer de 2019 es
va posar en funcionament un gestor de dades i un mapa
de càtedres, que mostra en un mapa públic i interactiu
totes les activitats nacionals i internacionals que han
portat a terme les càtedres, amb una informació
detallada del tema, la tipologia, el rol i la seva descripció.

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

• En l’automatització de les memòries s’està fent un
primer pas, incorporant a l’aplicació desenvolupada

d’una base de capes d’informació sobre un sistema
d’informació geogràfica (GIS) les diferents unitats i
serveis.

3.1.9. Elaborar un registre telemàtic de les resolucions del
rector, dels acords de govern dels òrgans col·legiats, dels
convenis i convenis marc signats per la Universitat i de les
normatives i ajuts propis, i posar-lo a disposició de tota la
comunitat
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• S’està treballant en una eina informàtica que faciliti la
tramitació, registre i publicació dels convenis, així com
en l’aprovació de la normativa corresponent. Es preveu
que estigui operativa a principi de 2020.

3.1.10. Dissenyar una aplicació per a dispositius mòbils per
facilitar l’accés a la informació per àmbits temàtics i
personalitzada segons interessos de l’usuari. Alguns
exemples podrien ser convocatòries de places, beques,
Erasmus, cerca de pis per compartir i ofertes laborals,
entre d’altres bases de dades que gestiona la UdG però que
actualment estan disperses

• Des del mes de juliol 2019 està disponible l’app de la
UdG a les botigues digitals d’Android i iOS.

• És l’aplicació per a dispositius mòbils oficial de la
Universitat de Girona, que integra dos perfils: el públic,
amb informació general de la Universitat (oferta
acadèmica, notícies, ubicacions i contacte, així com
adreces específiques que poden ser d'utilitat), i el privat,
amb continguts personalitzats per a cada col·lectiu estudiants, PDI o PAS.

• L'aplicació s’actualitzarà de forma continuada tant pel
que fa al disseny com quant als continguts de l'aplicació,
d’acord amb les necessitats dels usuaris.

• L’app de la UdG també conté el carnet universitari, a
partir d’ara anomenat targeta universitària intel·ligent
(TUI). Aquesta TUI ja permet el préstec bibliotecari i
comptarà amb d’altres opcions d’accés electrònic que
s’aniran incorporant progressivament.

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

• Es continuen fent itinerants les sessions del Consell de
Direcció i del Consell de Degans i s’han començat a
celebrar reunions d’algunes comissions, com la de
Biblioteca, també per diferents centres i espais de la
UdG.

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

• Abans d’iniciar la codificació de la normativa existent com s’ha esmentat anteriorment- s’han modificat i
aprovat les normatives acadèmiques següents:
(a) Aprovació de la modificació de la Normativa
d'Ordenació dels Ensenyaments de Doctorat de la
Universitat de Girona, que afecta els articles 3, 4, 6, 8,
9, 10 i 13; les disposicions transitòria primera i segona;
i comporta l'addició d'un nou articulat sobre la menció
industrial al títol de doctor i sobre els doctorats honoris
causa, eBOU-1444. També es preveu que en la darrera
sessió de Consell de Govern de 2019 s’aprovi una nova
modificació d’aquesta normativa relativa al dipòsit de
les tesis doctorals.
(b) Aprovació de la modificació de l'article 4 de la
Normativa de pràctiques acadèmiques externes de
grau i màster, eBOU-1544.
(c) Aprovació de l'ampliació de 120 a 180 els crèdits que es
poden superar en un estudi per part dels estudiants del

Programa de formació universitària per a majors de
50 anys de la UdG, eBOU-1545.
(d) Aprovació de la Normativa sobre la tercera llengua als
estudis de grau, eBOU-1668.
(e) Acord relatiu a la modificació de la Normativa de
reconeixement i transferència de crèdits en els estudis
de grau, eBOU-1669.
(f) La Comissió delegada de Docència i Estudiants està
enllestint una nova Normativa reguladora dels
processos d’avaluació i qualificació dels estudiants,
que es preveu que s’aprovi en la darrera sessió de
Consell de Govern de 2019.
(g) Es preveu que en aquesta darrera sessió de Consell de
Govern també s’aprovi la modificació de la Normativa
d’investigador actiu de la Universitat de Girona.

3.1.13. Introduir la comptabilitat de costos de manera que
es puguin analitzar i optimitzar les despeses de les unitats,
ingressant en el club de les més de 30 universitats de
l’Estat que ja la tenen desplegada
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• Les universitats públiques catalanes continuen
treballant en el model propi de Comptabilitat Analítica
del Sistema Universitari Català (CASUC). La Direcció
General d’Universitats i les universitats públiques
catalanes mantenen converses amb el Ministeri
d’Hisenda i amb la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat (IGAE) per tal que reconeguin
i validin el model CASUC, malgrat l’IGAE demana un
apropament al model CANOA (Contabilidad Analítica
Normalizada para las Organizaciones Administrativas).

3.1.14. Universalitzar eines informàtiques de treball
col·laboratiu i corporatiu

• S’ha iniciat una prova pilot d’utilització d’eines de treball
col·laboratiu. En aquesta prova participen l’equip de
govern i el comitè de l’HRS4R; l’eina és l’Office365 i dins
l’oferta d’eines que presenta, s’han provat principalment
les aplicacions Teams, Planner i el WordOnLine.
Aquesta prova pilot ha de servir per provar els
avantatges d’aquesta eina i el dimensionament a nivell
de més usuaris i grups.

• Per altra banda, s’ha informat els estudiants de les eines
que posa a la seva disposició la Universitat, entre elles
les que corresponen a les eines de treball col·laboratiu
del GoogleSuite.

3.1.15. Establir que mentre s'ocupa un càrrec de gestió es
mantingui la condició d'investigador actiu, i a partir de la
reincorporació disposar d'un any addicional per posar al
dia la recerca

• Es preveu que en la darrera sessió de Consell de Govern
de 2019 s’aprovi la modificació de la normativa de
reconeixement d’investigador actiu de la UdG, de
manera especial per establir que si en el període
d’avaluació s’ha ocupat un càrrec de gestió a la UdG de
com a mínim 3 anys de durada, es descomptin dotze
mesos a efectes de l’avaluació d’aquest reconeixement.

3.1.16. Alinear-nos amb la reforma horària que impulsa la
Generalitat per al 2020
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• El Consell Interuniversitari de Catalunya està fent
d’enllaç amb la Taula per a la Reforma Horària que
impulsa el Govern de la Generalitat. Es constata que la
UdG ja ha tirat endavant, per iniciativa pròpia, algunes
actuacions que estan ben alineades (el teletreball, per
exemple). Es continuarà treballant en aquesta línia,
sobretot a partir dels acords que es prendran
properament en el marc del Consell Interuniversitari de
Catalunya (CIC) i que proposaran actuacions addicionals
a totes les universitats catalanes.

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

• El desembre s'ha programat una Festa de Nadal a l'aula
magna de la UdG, amb la participació del Consell
d'Estudiants, que té com a objectiu crear un espai de
trobada on els diferents membres de la comunitat
universitària (estudiantat, PAS i PDI) es troben en un
mateix espai i celebren una activitat festiva.

• El mateix dia s'ha reprogramat l'acte adreçat als
estudiant internacionals, que s'havia ajornat com a
conseqüència dels fets posteriors a la sentència del
procés. Aquesta activitat, que se celebra per segon any
consecutiu, està adreçada tant als estudiants de
mobilitat com als estudiants internacionals, en graus,
màsters i doctorats.

• Per segon any consecutiu, s'ha celebrat un homenatge a
les persones del PAS i PDI que s’han jubilat a la UdG.
Aquest acte, que forma part dels actes d’inauguració de
curs de la Universitat, ha esdevingut una celebració
col·lectiva d'agraïment a les persones que han dedicat la
seva activitat professional a la UdG.

• També per segon any s'ha programat una setmana
d'internacionalització, que coincideix amb la setmana
dedicada al país convidat. Un dels dies es porta a terme
una activitat de caràcter cultural i festiva, que inclou
degustació gastronòmica i música relacionada amb el
país convidat, en aquest cas, el Brasil.

• Els actes de la festa major de la Universitat de Girona se
celebren la nit abans del dia de la festa major, de manera
que es fomenta la participació. Aquests actes s'han
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consolidat com una activitat lúdica d'alta participació
per part de l'estudiantat.

3.1.18. Elaborar un manual de benvinguda / pla d’acollida
per a nous càrrecs (directors de departament etc.)

• L’Oficina de Salut Laboral, conjuntament amb els
serveis de Recursos Humans i l’Institut de Ciències de
l’Educació Josep Pallach i Llengües Modernes han
dissenyat uns circuits d’acollida per a PAS i per al
Personal de Suport a la Recerca que s’ha d’implementar
en breu. A partir de la posada en funcionament
d’aquests circuits s’iniciaran les tasques de disseny
d’aquest manual.

3.1.19. Contractar una empresa que doti d’un programa de
Compliance a la UdG

• La UdG necessita dotar-se de procediments i bones
pràctiques per identificar i classificar els riscos penals
que assumeix com a organització. S’està en procés de

contractació d’una empresa que ajudi a instaurar un
programa de compliment normatiu (compliance) a la
UdG, seguint l’acord del Consell de Govern de juliol de
2019.
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3.2.1. Reforçar els centres docents, cosa que es traduirà en
crèdits per poder fer política de centre i més recursos
econòmics per poder destinar-los a plans de millora.
Donada l’assignació de pla docent als centres docents,
permetre a aquests, en virtut de la seva autonomia,
reassignar crèdits, variar la mida dels grups grans, mitjans
i petits, i dedicar fins a un màxim de l'1% d’aquests crèdits
a fer política interna, que pot incloure, entre d’altres,
rebaixos docents o modificacions d’assignació per a millora
docent. Aquesta reassignació requerirà el vistiplau del
Rectorat i de les comissions de govern dels centres docents

FCEE 14,5 crèdits; la FI, 2,5 crèdits; la FT, 4 crèdits; i la
FM, 10,9 crèdits. La tipologia d’activitats a les quals
s’han destinat aquests recursos ha estat diversa:
coordinació de programes, projectes d’innovació docent,
plans d’acció tutorial, millora del reconeixement a la
gestió dels estudis, coordinació de dobles titulacions,
assignatures en anglès, propedèutiques, etc.

3.2.2. Delegar a les administracions d’àrees d’estudi la
contractació directa de serveis de manteniment i petites
actuacions de reforma, amb la supervisió, si escau, del
Servei d’Oficina Tècnica i Manteniment

• Els centres docents han pogut gestionar, en exercici de
la seva autonomia, els recursos de què disposen. Els
crèdits dels graus i els dels màsters han deixat de ser dos
calaixos aïllats i el centre, que és qui coneix millor les
necessitats docents de les titulacions que programa, pot
prendre les decisions que consideri més adients pel que
fa al seu pla docent.

• De la distribució inicial de crèdits de recursos docents
als estudis oficials de grau i màster universitari de la
UdG, la FEP ha destinat 13,5 crèdits a altres activitats; la
FL 13,9 crèdits; la FD 13,45 crèdits; l’EPS 14,5 crèdits; la

• S’ha iniciat la descentralització de la contractació directa
de serveis des dels centres. Gerència ha establert les
bases de funcionament amb els diferents administradors
i caps de servei. Aquesta política ha d’agilitar les petites
actuacions de manteniment i millora. El SOTIM
mantindrà, però, el control de les actuacions referides a
elements estructurals i instal·lacions.
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3.2.3. Reorganitzar els mòduls prefabricats del campus de
Montilivi, donant-los un ús modern i integrat, i urbanitzar
una plaça de campus com un espai de relació i esbarjo;
també, urbanitzar el carrer Maria Aurèlia Capmany i
l’enllumenat del Campus de Montilivi

• L’objectiu és l’eliminació dels mòduls prefabricats per
tal d’iniciar noves construccions i satisfer la necessitat
d’usos que demana la comunitat universitària. Així,
s’han iniciat els contactes per tal de desafectar els
mòduls prefabricats M-7, M-8, M-9 i M-10 (primera
fase) i paral·lelament s’ha encarregat l’estudi
arquitectònic d’ordenació del Campus.

• Un altre aspecte important que cal corregir en el
Campus de Montilivi és l’eliminació de punts foscos per
tal de garantir millor la seguretat. Ja s’ha redactat el
projecte d’enllumenat i abans de final d’any s’iniciarà el
procés de licitació per executar les obres.

3.2.4. Vetllar perquè la Facultat de Medicina i la Facultat
d’Infermeria conjuntament amb l’Hospital Josep Trueta

s’ubiquin definitivament en un espai comú per millorar les
sinergies docents i de recerca

• S’ha traslladat a la Conselleria d’Empresa i Coneixement
i a la Conselleria de Salut la importància que el Campus
de la Salut (Facultat de Medicina, Facultat d’Infermeria i
residència d’estudiants) s’integri en el nou Hospital
Josep Trueta, compartint espais, i la necessitat que la
UdG sigui tinguda en compte en la definició i
materialització de l’execució.

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

• Davant la necessitat d’aparcament i d’ordenar l’accés al
Campus des de l’avinguda Montilivi, s’han iniciat
contactes amb l’Ajuntament de Girona per tal de
redactar conjuntament un projecte que resolgui aquestes
necessitats. Actualment es troba en fase d’avantprojecte.
Aquest estudi inclourà l’eliminació de la rotonda de
davant la Facultat de Ciències, ja que essent l’Avinguda
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Maria Aurèlia Campmany només per a vianants, no té
cap sentit, i millorarà l’accés a l’IES Montilivi.

• La UdG disposa dels recursos de la venda de l’immoble
del carrer Argenteria per invertir en aquesta acció.

• S’està treballant també una alternativa en el Campus de
3.2.6. Promoure una cessió de terrenys de l’Ajuntament
per construir la nova residència d’estudiants a Montilivi. El
preu del lloguer d’habitatge a Girona té un creixement
sostingut que llastra l’atractiu per venir a estudiar a la
UdG. Per altra banda, la UdG s’ha venut els pisos per a
estudiants del carrer Argenteria per 580.000€ i les
residències d’estudiants són molt limitades

• Es mantenen les gestions amb la Generalitat de
Catalunya i amb l’aval de l'Ajuntament de Girona per tal
d’adaptar l’antic edifici de treball de la Generalitat, a la
zona dels boscos de Palau, com a residència
d’estudiants. En un moment determinat la Generalitat
planteja la possibilitat d’adaptar l’edifici com a alberg, i
això fa que les negociacions quedin aturades fins que la
Generalitat concreti la viabilitat d’un alberg o continuar
el projecte d’adaptar-lo a residència d’estudiants. En
aquests moments la UdG està pendent de la resposta de
la Generalitat.

Barri Vell, concretament en els edificis de Butinyanes.

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

• Malgrat les diferents peticions que la UdG ha fet a
l’Ajuntament en aquest sentit, a curt termini és difícil
aconseguir aquest objectiu. Això no obstant, a més de
continuar implementant les accions ja endegades com
Vine a la UdG en bici, s’han portat a terme noves
accions: les activitats al Campus Montilivi amb motiu
del Dia Internacional de la Bicicleta; la inauguració de la
zona d'aparcament central de bicicletes del Campus
Montilivi, que substitueix l'aparcament de cotxes de la
Facultat de Ciències; la instal·lació d'un tòtem
d'autoreparació per a usuaris de la bicicleta; els tràmits
per a la cessió de 8 bicicletes procedents del dipòsit
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municipal de l’Ajuntament de Girona per a la flota de
bicicletes del Servei de Préstec de la UdG (actualment en
reparació/uniformització en el projecte Ecosol de
Càritas); la rehabilitació de l’espai de préstec i mecànica
de bicicletes del Campus Montilivi; i la instal·lació d’un
aparcament per a patinets.

3.2.9. Construir una aplicació geogràfica dels espais de la
UdG, a semblança del SIG de la Universitat d’Alacant, i
crear una base de dades d’espais que permeti posar al dia
l’inventari d’espais de la UdG i la seva localització per part
dels usuaris

• S’han revisat les capacitats de programaris informàtics
3.2.8. Posar en funcionament l’acord a què s’ha arribat
amb l’Ajuntament de Girona per augmentar la freqüència
de transport públic, cada 15 minuts en comptes de cada 30
minuts, amb l’objectiu de promoure el transport públic i la
descongestió dels campus

• Aquesta acció no s’ha desenvolupat durant 2019 perquè
està, com alguna altra, directament condicionada per la
composició del cartipàs de l’Ajuntament de Girona, i
encara més en aquest cas en què la persona responsable
de la mobilitat ha canviat arran de les darreres eleccions
municipals (maig 2019) i tot just durant la tardor s’ha
pogut celebrar la primera reunió amb la nova regidora.
Així i tot, durant 2019 s’ha pogut augmentar
puntualment la freqüència d’alguns busos de la línia 8
arran de peticions dels usuaris.

comercials de Gestió de Manteniment Assistit per
Ordinador (GMAO) que permeten donar una resposta
integral i única a les necessitats del SOTIM i de l’Oficina
de Salut Laboral. Ara s’està avaluant la
complementarietat i nivell d’integració dels programaris
de GMAO amb els programaris de desenvolupament
propi de la UdG.

3.2.10. Realitzar conjuntament amb els centres docents
una llista de totes les obres de reforma i manteniment
prioritzada i consensuada de manera que es disposi d’un
document que ens permeti calendaritzar i executar les
inversions que necessita la UdG els propers anys
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• S’ha implementat aquest sistema de treball, ja des de
2018, davant la necessitat de fer actuacions, en els
diferents centres, d’obres de manteniment i reforma, i a
causa del curt període de temps per executar-les
(majoritàriament període de vacances), de la manca de
recursos i de la urgència de l’actuació, cosa que
requereix planificar i prioritzar al màxim possible
aquestes actuacions. Val a dir que la normativa de
contractació vigent , la Llei de contractes del sector
públic, no facilita agilitar tot el tràmit d’adjudicació
d’obres.

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

• Aquestes són actuacions recurrents any a any; de
manera coordinada entre l’Oficina de Salut Laboral, la
Unitat de Compromís Social i el SOTIM, es van
implementant i actualitzant els diferents plans i
executant les obres i actuacions que se'n deriven.

• Així, el 2019 s’ha creat un grup de treball que integra els
caps de la Unitat de Compromís Social, del Servei
d’Esports i de l’Oficina de Salut Laboral, i els vicerectors
responsables respectius, que discuteix i distribueix les
accions que emanen de les diferents unitats i del nou Pla
Estratègic per a les Universitat Saludables i
Sostenibles, elaborat en el marc de la Xarxa Vives
d’Universitats.

3.2.12. Estendre el sistema d’accés electrònic a la totalitat
d’edificis amb la complicitat dels beneficiaris, obtenint la
màxima seguretat i alhora poder treballar amb total
llibertat fora de l’horari habitual

• La UdG, d’acord amb la normativa que regularà la nova
llei de seguretat a aplicar el proper 2021, es veurà
obligada a actualitzar els seus sistemes de seguretat. Per
aquest motiu s’està treballant en una prova pilot a la
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, que
contempla la seguretat integral de l’edifici i el seu
exterior, i també el control d’accessos i mobilitat interior
a les diferents dependències. Un cop finalitzada la prova
pilot en aquest centre, caldrà dissenyar-la adaptant-la a
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les necessitats de mobilitat interior i d’accessos de cada
edifici.

3.2.13. Desenvolupar un pla de seguretat integral que
incorpori càmeres de videovigilància als interiors i
exteriors dels edificis i zones comunes, com els pàrquings,
connectades amb les consergeries i el servei de seguretat

• La UdG, d’acord amb la normativa que regularà la nova
llei de seguretat a aplicar el proper 2021, es veurà
obligada a actualitzar els seus sistemes de seguretat. Per
aquest motiu s’està treballant en una prova pilot a la
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, que
contempla la seguretat integral de l’edifici i el seu
exterior, i també el control d’accessos i mobilitat interior
a les diferents dependències. Un cop finalitzada la prova
pilot en aquest centre, caldrà dissenyar-la adaptant-la a
les necessitats de mobilitat interior i d’accessos de cada
edifici.

3.2.14. Disposar d’un sistema d’incidències, coordinat amb
les consergeries i el Servei d’Oficina Tècnica i

Manteniment, de manera que el personal que hagi
sol·licitat un manteniment pugui conèixer en tot moment
en quin estat es troba la seva sol·licitud

• S’han revisat les capacitats de programaris informàtics
comercials de Gestió de Manteniment Assistit per
Ordinador (GMAO) que permeten donar una resposta
integral i única a les necessitats del SOTIM i de l’Oficina
de Salut Laboral. Ara s’està avaluant la
complementarietat i nivell d’integració dels programaris
de GMAO amb els programaris de desenvolupament
propi de la UdG.

3.2.15. Estendre la xarxa sense fils a tots els espais de la
UdG

• Dins dels plans de millora de la xarxa sense fils s’està
treballant en dues línies, amb finançament del Pla
d’Inversions Universitàries (PIU) de la mateixa
Universitat.

• La primera d’elles és la de reforçar la xarxa en espais on
té molt ús: biblioteques i espais d’ús compartit. Tot i que
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el monitoratge dels accessos a la xarxa sense fils no
indiquen col·lapses, sí que la percepció pot ser que les
xarxes són lentes.

• La segona línia és la de cobrir alguns espais que queden
foscos, sobretot en edificis del Barri Vell, mitjançant
tecnologies i emissors de nova generació.

3.2.16. Avaluar l’aplicació de la telefonia IP com a
mecanisme d’estalvi de costos sense que suposi una pèrdua
de qualitat de servei

• Les anàlisis fetes pel Servei Informàtic aposten per la
supressió de línies fixes i pel seu reemplaçament per
línies mòbils, ja sigui amb aparells mòbils o de
sobretaula. Els canvis de línies fixes a mòbils ha
comportat un estalvi de costos, sobretot pel que fa a la
reducció dels costos de línia. Es descarta, doncs, l’opció
de telefonia IP.

3.2.17. Actualitzar la retolació de tots els espais de la UdG,
que per canvis d’usos i pel pas del temps han envellit i han
qüestionat la imatge de la Universitat

• S’ha iniciat un projecte de revisió i actualització de la
senyalització de tota la UdG, tenint en compte
l’actualització i ordenació dels espais. En aquest procés
intervenen el Servei de Publicacions, l’Àrea de
Comunicació i Relacions Institucionals (ACRI), el
SOTIM i els centres mateixos. És un projecte viu d’acord
a les noves situacions i recurrent en el temps, al qual
s’aniran destinant recursos i es periodificarà per fases
segons les disponibilitats pressupostàries.

3.2.18. Contractar tècnics de reforç del Servei d’Oficina
Tècnica i Manteniment i de l’Oficina Verda que permetin
descongestionar aquests serveis i desplegar decididament
el pla d’ambientalització de la Universitat

• Per portar a terme les diverses actuacions en l’àmbit de
les reformes, manteniment i noves construccions, el
SOTIM necessita el suport de serveis externs
especialistes d’acord amb l’actuació a portar a terme. És
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una política iniciada el 2108 i que continuarà any rere
any per tal de ser més eficaços a l’hora d’executar les
diferents intervencions.

• Amb referencia al Pla d’Ambientalització, arran de la
Declaració d’emergència climàtica aprovada pel
Claustre de la Universitat el juliol de 2019 s’ha creat una
Comissió tècnica de revisió del Pla d’Ambientalització
(sessió de novembre del Consell de Govern).

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

• Davant l’èxit de participació i de les múltiples disciplines
que ofereix aquest Servei, és necessari ampliar les seves
instal·lacions per tal d’oferir una major capacitat i
qualitat. Aquesta ampliació també és necessària per tal
de desallotjar els mòduls prefabricats del Campus de
Montilivi i així permetre la seva retirada.

• Ja s’ha redactat el projecte global per a aquesta actuació
d’ampliació i millora i s’estan determinant les fases
d’actuació per adequar-les a les disponibilitats
pressupostàries. Es preveu que surti a licitació la
primera fase abans de finalitzar el 2019, per iniciar les
obres a mitjan 2020.

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

• A banda de les instal·lacions pròpies del Servei
d’Esports, del Campus de Montilivi i del Campus del
Barri Vell, els socis del Servei d’Esports de la UdG tenen
accés a les instal·lacions de diferents clubs i entitats
esportives del territori.

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

• L’execució de projectes mal dissenyats, l’acceptació de la
mala execució, la manca de manteniment i l’envelliment
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mateix: aquests quatre factors han estat el detonant
perquè, de manera generalitzada, els edificis de la
Universitat de Girona pateixin moltes patologies. La
conseqüència d’aquestes patologies ha estat l’entrada
d’aigua i humitats a diferents edificis i amb un grau
diferent d’afectació.

• Per resoldre aquesta situació s’ha plantejat un pla de xoc
amb la contractació de serveis tècnics externs per tal que
fessin un diagnòstic; també un pla d’actuació, el seu
seguiment i la certificació final de la bona execució de les
obres. Aquesta iniciativa ha millorat considerablement
la situació, però vista l'envergadura serà una acció
recurrent cada any fins a tenir solucionades de manera
definitiva totes aquestes patologies d’entrada d’aigua i
humitats.

de la situació s’ha programat un pla d’actuació per
aconseguir que abans de l’estiu de 2021 tots els edificis
de la UdG tinguin aquesta llicència d’activitats. S’han
encarregat els projectes no iniciats, s’han revisat els
projectes ja redactats i s'han iniciat les licitacions per
portar a terme les obres amb l’aplicació de les mesures
correctores.

• El 2019 s’han portat a terme les obres de l’edifici de Sant
Domènec (Facultats de Lletres i de Turisme) i de la
Facultat de Ciències. També s’han complementat els
assajos i la documentació de l’edifici P-III de l’Escola
Politècnica Superior i s’han portat a terme petites
actuacions a la Biblioteca del Campus de Montilivi, amb
la qual cosa es preveu que s’obtindrà la llicència
d’activitats corresponent per als 4 edificis.

• S’estan treballant la resta de projectes per continuar les
3.2.22. Obtenir la llicència d’activitats de diferents edificis
de la Universitat de Girona mitjançant l’aplicació de
mesures correctores per adequar-los a la normativa vigent

• L’any 2018 es constata que gran part dels edificis de la
UdG no tenien llicència d’activitats. Davant la gravetat

actuacions el 2020.
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3.3.1. Recuperar els contractes programa, el finançament
per objectius i el reconeixement adequat, com a mètodes
de millora de la qualitat en tota l’estructura universitària

3.3.2. Aconseguir que el professor es pugui dedicar millor a
la seva activitat acadèmica, incorporant millors eines
informàtiques d’organització universitària

• El contracte programa en base a un pla estratègic es

• S’ha iniciat una prova pilot d’utilització d’eines de treball

podrà començar a treballar quan el grup de treball del
Pla Estratègic UdG2030 acabi d’enllestir el seu
desenvolupament en actuacions en els diferents àmbits
(docència, recerca i gestió).

• Caldrà una anàlisi global, en base als objectius
estratègics i al pla de dedicació acadèmica, basat en el
model de distribució de recursos docents, en la definició
dels diferents factors Q i en la revisió dels indicadors
d’avaluació. Aquestes actuacions estan en
desenvolupament i requereixen un gran consens de la
comunitat universitària.

col·laboratiu. En aquest prova participen l’equip de
govern i el comitè de l’HRS4R; l’eina és l’Office365 i dins
l’oferta d’eines que presenta, s’han provat principalment
les aplicacions Teams, Planner i el WordOnLine.
Aquesta prova pilot ha de servir per provar els
avantatges d’aquesta eina i el dimensionament a nivell
de més usuaris i grups.

• Per altra banda, s’ha informat els estudiants de les eines
que posa a la seva disposició la Universitat, entre elles
les que corresponen a les eines de treball col·laboratiu
del GoogleSuite.

• Per altra banda el sistema d’avaluació i seguiment de
l’avaluació continuada que suposa tota l’estratègia
HRS4R pot servir de model per a posteriors sistemes
d’avaluació continuada.

3.3.3. Els centres han de disposar d’una bossa de crèdits
per poder implementar els plans de millora fruit dels
processos d’acreditació. No és suficient donar 2 crèdits
quan l’estudi s’acredita i l’any següent retirar-los. Això
desestabilitza els equips directius. La feina comença just
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desprès que un estudi s’acredita i per tant cal dotar els
centres de crèdits per cada grau i màster acreditat i
acreditat en progrés d’excel·lència. Aquests crèdits hauran
de ser destinats a actuacions de rebaixos docents derivades
del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat i d’execució
del pla de millora, a criteri de l’equip directiu del centre
docent

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

• Aquesta acció no s’ha iniciat, perquè s’han prioritzat i
s’han dedicat esforços a d’altres aplicacions, per
exemple, l’appUdG.

• De la distribució inicial de crèdits de recursos docents
als estudis oficials de grau i màster universitari de la
UdG, la FEP ha destinat 13,5 crèdits a altres activitats; la
FL 13,9 crèdits; la FD 13,45 crèdits; l’EPS 14,5 crèdits; la
FCEE 14,5 crèdits; la FI, 2,5 crèdits; la FT, 4 crèdits; i la
FM, 10,9 crèdits. La tipologia d’activitats a les quals
s’han destinat aquests recursos ha estat diversa:
coordinació de programes, projectes d’innovació docent,
plans d’acció tutorial, millora del reconeixement a la
gestió dels estudis, coordinació de dobles titulacions,
assignatures en anglès, propedèutiques, etc.

• Un percentatge molt considerable d’aquests crèdits
estan directament relacionats amb els plans de millora
dins dels processos d’assegurament de la qualitat.

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

• S’han previst per al segon semestre de 2020, d’acord
amb la planificació de l’AQU, les sessions d’avaluació de
l’acreditació institucional de la Universitat de Girona. En
una primera fase s’avaluaran els processos transversals i
en una segona fase els processos específics de cada
centre. Per això durant 2019 s’està fent la feina de
redibuixar els processos i definir si són transversals,
específics o mixtos.
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• Aquestes acreditacions hauran de permetre una
autogestió de part del marc VSMA.

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

• Com a iniciativa pilot, amb els màsters Erasmus
Mundus actuals s’està treballant en definir el protocol i
passos per a l’obtenció de l’acreditació europea per a
programes conjunts (European Approach for Quality
Assurance of Joint Programmes). Aquesta iniciativa,
impulsada a nivell europeu pels responsables de
l’educació superior dels estats membres, s'ha
desenvolupat per facilitar la garantia externa de qualitat
dels programes conjunts, i defineix uns estàndards
basats en les eines acordades de l’EEES, sense aplicar
criteris nacionals addicionals. S’espera que això faciliti el
desenvolupament de nous màsters internacionals i
proveeixi un enfocament integrat per a l’assegurament
de la qualitat de programes conjunts.

3.3.7. Substituir les bases de dades GREC i FALCO per un
programari integrat amb Scopus o altres gestors de
recerca, en funció de les recomanacions dels nostres
tècnics, on els outputs dels investigadors siguin
incorporats directament i l’OITT només incorpori els
inputs, fent el procés més simple, transparent i automàtic
per part dels investigadors

• El pla d’acció de l’HRS4R (Human Resources Strategy
for Researchers) preveu l’adquisició d’un sistema de
gestió de la recerca (Current Research Information
Systems, CRIS). S’ha establert un grup de treball tècnic
operatiu per desenvolupar l’acció, s’han avaluat diversos
sistemes disponibles al mercat, s’ha treballat en la
redacció del plec de condicions per a l’adquisició d’un
programa recollint els continguts i eines necessàries, i es
preveu el concurs l l’adquisició del nou CRIS en els
propers mesos.
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3.3.8. Unificar les bases de dades de recursos humans,
gestió acadèmica, Moodle, recerca i una nova base de
dades d’espais que s’ha de crear, per facilitar l’obtenció
d’informació creuada en processos d’acreditació i plans de
millora. Això ha de permetre agilitzar procediments, com
la gestió dels plans docents de centre i l’assignació de
professorat per part dels departaments, la gestió dels
espais i la seva ocupació i reserva, l’associació d’estudiants
i professorat en l’elaboració d’enquestes, l’obtenció dels
indicadors demanats en processos d’acreditació, etc., i
poder fer cerques molt més riques i detallades

• L’estudi per a la unificació de les bases de dades s’ha
plantejat i discutit inicialment amb el Servei Informàtic i
la solució és apostar per un magatzem de dades
(datawarehose) que connecti amb les diferents bases de
dades, més que no pas per unificar les diferents bases de
dades existents.

• Es continua treballant en el procés de definició de les
necessitats i dels requisits informàtics.

3.3.9. Assignar a les àrees d’estudis les funcions de suport
al Sistema Intern de Garantia de la Qualitat dels centres
docents i dotar-les de les corresponents places de tècnics
de qualitat, per ajudar els equips directius en els cada
vegada més exhaustius processos d’acreditació i d’execució
del pla de millora

• La modificació de la Relació de Llocs de Treball de la
UdG (RLT) ha incorporat sis places de tècnics de
qualitat del grup A2 a les àrees d’estudi, cosa que
proporcionarà el suport tècnic necessari per assumir els
processos de garantia de la qualitat del centres. Aquestes
places sortiran en la convocatòria d'oposicions del grup
A2 prevista per a abans de finalitzar 2019.

3.3.10. Dotar de finançament en forma de fons retornables
aquells grups de recerca que vulguin impulsar accions
d’acreditació i certificació internacional dels seus
laboratoris per poder ser reconeguts a nivell internacional i
diversificar les seves fonts de finançament
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• S’ha fet un inventari de les certificacions nacionals i
internacionals de què disposen els grups de recerca, i
d’aquelles en què estan treballant per aconseguir-les. En
gran mesura són els grups de recerca amb el segell
TECNIO els que disposen de certificacions. Donada la
dificultat econòmica i de dedicació (personal) que
comporta, no només l’assoliment, sinó també la
conservació d’aquests segells, es planteja treballar per
facilitar els procediments necessaris per a la seva
conservació (aplicacions, eines de gestió, qualitat...).

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

• S’han programat diverses reunions dels vicerectors
responsables d’aquesta acció (Qualitat i Transparència, i
Recerca i Transferència del Coneixement) i s’està
preparant la proposta. Està previst que abans de final

d’any es tingui un esborrany que hagi estat discutit a les
comissions corresponents.

• Aquest canvi d’indicadors està emmarcat en l’avaluació
global dels diferents indicadors.

3.3.12. Regularitzar els continguts telemàtics disponibles a
la intranet de la UdG en compliment de la normativa de
drets d’autor

• S’ha treballat i analitzat amb els responsables de la
Biblioteca l’ús del material afectat pel compliment de la
normativa de drets d’autor.

• S’ha de llançar una campanya de sensibilització del
professorat sobre l’ús de materials d’acord amb la
normativa. Aquesta campanya s’ha de complementar
amb la d’usos de materials amb llicències amb accés
lliure (open access).

3.3.13. Aconseguir acreditacions de qualitat per a l’activitat
de recerca que poden ser imprescindibles a curt termini
per a determinades convocatòries, com pot ser la HRS4R,
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que identifica les institucions i organitzacions de recerca
que donen suport a un entorn de treball favorable

• S’ha completat la fase inicial del procediment marcat per
la Unió Europea per a la consecució del segell HRS4R,
amb la tramesa a la UE del Pla d’Acció Inicial (19 de
setembre de 2019). Aquest pla inclou un total de 22
accions, dirigides a alinear les polítiques i pràctiques de
la UdG amb els principis recollits a la Carta Europea de
l'Investigador i al Codi de Conducta per a la
Contractació d'Investigadors, i segons l’anàlisi de
fortaleses/debilitats dut a terme. La proposta ha superat
l’avaluació administrativa (10 d’octubre de 2019) i es
troba en fase d’avaluació tècnica.

Higher Education, Academic Ranking of World
Universities (Arwu), Shanghai Rankings, Ranking
Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD), UMultirank) i d’altres més específics com són el THE
Impact, d’impacte social, el Greenmetric,
d’ambientalització, i el Dyntra, de transparència. En
aquest informe s’apunten els punts forts i febles i el
posicionament a nivell mundial, estatal i català.

• Els resultats tangibles de la correcta comunicació de
dades als agents confeccionadors de rànquings ja són, de
moment, dos: que s’ha incorporat la UdG als dos
rànquings THE i que ha estat inclosa al rànquing de
Shanghai.

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

• La Comissió de Qualitat ha preparat un informe sobre
els rànquings generalistes que avaluen la UdG (Times

• S’ha elaborat una nova guia per a l’administració de les
enquestes a l’estudiantat sobre l’actuació docent del
professorat. Aquesta guia ha estat elaborada a partir de
les comissions de treball que s’havien creat amb aquesta
finalitat i s’ha complementat amb les aportacions de la
Comissió de Qualitat, del Gabinet de Planificació i
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Avaluació, del Servei Informàtic i de l’equip de direcció
mateix.
Amb l’aprovació definitiva de la guia per part de la
Comissió de Qualitat i de la Comissió delegada de Docència
i Estudiants, quedarà finalment l’aprovació per part del
Consell de Govern.
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3.4.1. Establir un canal directe de comunicació de la
comunitat amb el Rectorat

• S'ha creat una línia de marxandatge, que serà
distribuïda als centres d'acord amb les seves necessitats.

• S'està dissenyant un pla de màrqueting digital (Google
• Només dues universitats catalanes disposen d'un perfil
de Twitter específic del rector (@rectorUdG) i només la
UdG té també un perfil de l'equip de govern
(@UdGGovern), que faciliten la interaccció amb els
membres de la comunitat universitària.

• S'ha creat un espai de 'bústia del rector' a la pàgina del
rector de la UdG, per tal d'establir un altre canal de
comunicació directe amb el Rectorat.

3.4.2. Dotar als centres docents de capacitat de promoció
pròpia coordinada amb la promoció de la Universitat
mateixa

Ads i Youtube), que serà gestionat des dels centres.
L'ACRI portarà a terme la contractació i la formació a les
persones responsables, mentre que els centres
adaptaran les campanyes a les seves necessitats
específiques. D'aquesta manera, els centres podran
desenvolupar les seves estratègies (estudis de promoció,
paraules clau, segments...).

3.4.3. Promoure la presència de la Universitat en els debats
socials organitzats per la ciutadania com a eina de
transferència de coneixement i d’influència en el territori

• Sense tenir en compte els actes relacionats amb
• La delegada del rector per a la Promoció i la Divulgació,
juntament amb el personal tècnic de l’Àrea de
Comunicació i Relacions Institucionals, s’han reunit
amb els diferents centres per tal de poder adaptar la seva
capacitat de promoció, sempre sota un paraigües comú
de promoció.

càtedres, la UdG ha participat en més d’un centenar
d’activitats, la meitat de les quals es relacionen amb
temes de compromís social i la resta són actes diversos
relacionats amb el territori. Es tracta tant de reunions
per a nous projectes com d’assistència a actes
organitzats per la UdG o per entitats socials per tot el

173

annex

territori, incloses inauguracions o cloendes d’actes i
participacions en taules rodones.

• S’ha reprès la coorganització de la Butaca Casademont,
a través d’un conveni entre la Fundació Casademont,
l’Ajuntament de Girona i la UdG.

• S’ha coorganitzat la 10a Jornada de Responsabilidad
Social promoguda per Ingeniería Social: es tracta d’una
jornada que es descentralitza i se celebra per segona
vegada, un dia de la setmana, a Girona.

• S’ha participat durant tot l’any en l’estudi promogut per
l’ACUP que té per objectiu mesurar l’impacte social de
les universitats catalanes. Per fer-ho, s’han detallat tots
els contactes de la UdG amb els agents del territori i amb
membres de la comunitat.

• S’ha signat un nou conveni de col·laboració amb les
Aules d’Extensió Universitària de la Gent Gran, que
organitzen conferències a la ciutat de Girona i que
gaudeixen d’una gran participació.

3.4.4. Crear canals de comunicació entre l'equip de govern
i la comunitat universitària: Twitter, modificació de La
Meva UdG,...

• S’ha activat un canal de Telegram, destinat a la gestió
d'alertes. Aquest canal permet una informació directa
sobre afectacions de la mobilitat, problemes d'accés o
informacions generals relacionades amb la vida
acadèmica, de caràcter urgent. Atès l'èxit de
subscripcions, s'està estudiant la creació d'un segon
canal de Telegram destinat a activitats culturals i
lúdiques.

• S'ha redefinit la revista UdGent, per tal que tingui el
format continu d'un blog. La revista tindrà un accés
directe des de La Meva UdG. Està prevista la seva nova
edició durant el primer quadrimestre del 2020.

3.4.5. Acostar l’Àrea de Comunicació i Relacions
Institucionals als centres docents i als grups de recerca de
la UdG, de manera que el servei sigui proactiu en la cerca i
difusió de notícies, i dotar-lo del personal necessari per
dur-ho a terme

• S'ha presentat un Pla de Divulgació, amb la intenció de
situar la divulgació de la recerca en el centre de la
promoció de la Universitat de Girona. El Pla s'ha
realitzat a partir de les entrevistes amb els responsables
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dels centres i també a partir de l'anàlisi de les noves
formes de divulgació a nivell internacional.

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

• El Pla preveu una estratègia de comunicació de la
recerca basada en l'ús de vídeos d'alta qualitat, amb un
guionatge professional i una edició acurada. Aquest
material estarà en diversos idiomes, per tal que pugui
ser usat a nivell internacional.

• També s'està explorant l'ús dels podcasts com a eina de
divulgació.

• S'ha usat de forma experimental la plataforma
Youcheck, que permet la relació entre professionals del
periodisme i professors de la UdG. Això ha permès
incrementar un 30% les insercions a la premsa. Durant
l'any 2020 es portarà a terme un campanya d'adhesió a
la plataforma entre el PDI de la UdG.

• S'ha dissenyat un nou model de la relació d'experts,
basada en etiquetes (tags), que faciliti una major
identificació de les experteses dels investigadors de la
UdG. Això propiciarà una acció més proactiva de l'ACRI,
que podrà suggerir especialistes en els temes
d'actualitat.

• S’han portat a terme actes de difusió de la recerca a la
societat durant tot el curs: els Esmorzars de Ciència, la
Nit de la Recerca; s’ha participat en fires diverses
adreçades a alumnat de primària i secundària, i s’ha
promogut especialment la participació dels
investigadors en les activitats adreçades a secundària
(Jove Campus de Recerca, Campus PreBat, Congrés
CRACS).

• En totes les accions s’ha aprofitat per promocionar la
UdG, la seva recerca i els seus estudis.

• S'ha presentat un Pla de Divulgació, amb la intenció de
situar la divulgació de la recerca en el centre de la
promoció de la Universitat de Girona. El Pla s'ha
realitzat a partir de les entrevistes amb els responsables
dels centres i també a partir de l'anàlisi de les noves
formes de divulgació a nivell internacional.

• Els tècnics dels campus sectorials han treballat en la
difusió de la recerca de cada àmbit, amb activitats
específiques. De fet, el Pla de Divulgació té previst
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organitzar les seves activitats seguint l'estructura dels
campus sectorials.

Valls, Badalona, Madrid, Menorca, Eivissa, Montgat i
Toledo.

• Igualment, les càtedres de la UdG han mantingut una
activitat molt rellevant d'actes repartits per tot el
territori.

3.4.7. Promoure la participació especialitzada dels centres
docents en les fires i salons específics en què es justifiqui la
conveniència de participar, per dur a terme la promoció
necessària dels graus i màsters del centre

3.4.8. Promoure jornades de portes obertes específiques
per a cicles formatius de grau superior, en aquells centres
on s’escaigui

• El mes de desembre s'ha programat la segona edició de
la jornada Sigues UdG, una jornada d'orientació
universitària adreçada als cicles formatius de grau
superior.

• La UdG ha participat a la Fira de Mostres de Girona, on
manté el model de presentació de les activitats culturals
i lúdiques vinculades amb la UdG. Aquest any han
col·laborat més de 100 persones de la Universitat en les
diverses activitats programades.

3.4.9. Ampliar el nombre de premis que dona el Consell
Social als treballs de recerca de secundària, com a eina de
captació de talent, i donar-los molt més ressò incloent la
participació de ciutats i pobles del territori

• La UdG participa activament en jornades d'orientació
universitària que es fan a l'àrea de Girona i la seva
corona d'influència. Per tal d'incrementar l'àrea de la
UdG, s'han participat en jornades a la resta de Catalunya
i altres àrees de l'Estat espanyol. Concretament, s'ha
participat a Granollers, Barcelona, València, l'Anoia,

• S'està treballant en una col·laboració més estreta entre
els premis de treballs de recerca del Consell Social i els
premis del Congrés CRACS.
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3.4.10. Realitzar una anàlisi anual de la procedència i
preferències dels alumnes de nova entrada i del grau de
satisfacció dels estudiants matriculats com a eina per
millorar constantment els estudis. Actualment la UdG no
està considerada com una universitat de primera opció
(35/47 universitats analitzades) i s’hauria de poder fer
accions perquè això canviï

• El 2019 s’ha avançat en els mapes de processos de SGIQ,
en la revisió de les enquestes de docència i en els nous
indicadors per a rànquings; un cop consolidats els
processos anteriors, s’avançarà cap a l’anàlisi anual de la
procedència i preferències dels estudiants de nova
entrada.

3.4.11. Establir contactes amb els exalumnes per saber
quines mancances i fortaleses tenen la UdG i els estudis
que han cursat, de forma que permeti programar estudis
més ajustats a les seves necessitats

• Una de les fonts d’informació que té la Universitat de
Girona són les dades que s’extreuen de les enquestes de

satisfacció i d’inserció laboral dels graduats, que es fan a
nivell consorciat per les universitats catalanes a través
de l’AQU. En aquest sentit, el Gabinet de Planificació i
Avaluació (GPA) ha posat a disposició dels centres una
anàlisi de les dades basada en excels dinàmics.

• Per altra banda, la potenciació dels alumni ha de
permetre, entre altres coses, poder detectar possibles
accions de millora en base a les fortaleses i debilitats de
la UdG.

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

• S'ha realitzat una reunió de treball amb els responsables
dels centres de la UdG. L'objectiu és la descentralització
d'una part de la promoció de la UdG, ja que els centres (i
els serveis) poden adequar el seu missatge i les
estratègies de promoció a les necessitats específiques del
mercat.
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• En aquest sentit, s'han programat una sèrie de sessions
de formació, que tenen com a objectiu donar suport als
responsables de comunicació dels centres.

• El 2020, la campanya de màrqueting digital estarà
descentralitzada i serà gestionada pels centres, amb
l'assessorament de l'ACRI. D'aquesta forma podran
adequar els missatges i els mercats a les necessitats
concretes dels centres.

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

• El febrer de 2019 es va posar en funcionament el Mapa
de Càtedres, un mapa interactiu que representa les
activitats de les càtedres pel territori, nacional i
internacional, i que serveix com a prova pilot per

representar en un futur altres dades de la Universitat de
caràcter internacional. De fet, un cop contrastat el seu
funcionament, ja s’han començat a elaborar d’altres
mapes interactius per representar les localitzacions dels
projectes de voluntariat i els desplaçaments
internacionals dels voluntaris de la UdG. A aquestes
variables s’hi aniran afegint noves dades de l’impacte de
la UdG al món.

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

• S'ha elaborat una línia de comunicació basada en
l'experiència UdG (#UdGexperience), que és comuna a
totes les accions.

• S'han elaborat nous materials que comparteixen una
identitat gràfica i uns missatges comuns.

• En el nou pla de fires internacionals s'inclou per primera
vegada la promoció de graus, atès l'interès pel primer
cicle que manifesten els visitants.
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3.4.15. Promoure dues presentacions anuals tipus TEDx on
es mostrin les tesis realitzades a la UdG, adreçades als
estudiants de doctorat i per a la seva formació, obertes a la
societat i als agents i promotors de la transferència del
coneixement per canalitzar projectes innovadors al
territori; impulsar també que els doctorands de la UdG
participin en iniciatives similars a nivell nacional i
internacional

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

• S’han incorporat al pla de formació del PAS formacions
específiques per millorar la comunicació com a
competència fonamental per a la promoció, així com la
millora de l’atenció al públic. Les formacions
programades han estat les següents:

• La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació ha
organitzar per segon any el concurs anomenat La teva
tesi en 4 minuts, entre universitats catalanes i per als
estudiants de doctorat de segon any i successius. Des de
l'Escola de Doctorat s'ha organitzat per segon cop el
concurs a nivell UdG.

• Per altra banda, i per tercer any consecutiu, l'Escola de
Doctorat ha organitzat, conjuntament amb l'Associació
UdG.doc, les Jornades d'Investigadors Predoctorals de
la UdG, amb la presentació de més de 60 ponències de
doctorands dels diferents programes de doctorat de la
UdG.

(a) Taller “Com comunicar-nos amb els estudiants de
secundària: xarxes socials”
(b) Taller “Comunicar al segle XXI: nous llenguatges
multimèdia”
(c) Taller “Com convertir-nos en un equip extraordinari”
(d) Curs sobre bones presentacions en públic
(e) Curs sobre habilitats per comunicar en públic

• En paral·lel, continua l’oferta en llengües estrangeres,
principalment anglès, amb mesures que afavoreixen
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l’assoliment de nivells per part del personal, per exemple
ampliant a dos anys el període per superar cada nivell
(segons els nivells establerts en el Marc Europeu Comú
de Referència).

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

• Tota la comunicació de la UdG està organitzada en dos
conceptes clau: la proximitat i la ciutat universitària. Els
dos conceptes estan integrats en el frame
#UdGexperience. La campanya de promoció de la UdG
(fulletons, fulletó digital, web...) ha integrat imatges i
audiovisuals relacionats amb el concepte de ciutat
universitària.

• Durant el Saló de l'Ensenyament, la UdG va contractar
opis (mupis) en les estacions de metro d'accés al Saló i
estovalles en els restaurants de l'àrea d'influència. El
missatge d'aquesta campanya estava relacionat amb el
concepte de ciutat universitària.

• S'està treballant amb l'ajuntament de Girona i amb el
Patronat Costa Brava Girona per fer una promoció
conjunta i reforçar el concepte de 'ciutat universitària' a
escala nacional i internacional. També s'ha previst una
col·laboració en el programa internacional dels
ambaixadors.

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

• La UdG ha contractat una empresa de producció
audiovisual amb l'objectiu de col·laborar amb els
campus sectorials en la creació de continguts que
serveixin com a divulgació de l'activitat de recerca i com
a promoció de la UdG. L'empresa està treballant amb
l'ACRI en la definició dels objectius, la selecció de
continguts i el cronograma. Els primers vídeos seran
gravats durant l'any 2020.
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• Es modificarà el web de recerca, per tal de donar molta

• S'ha reforçat el programa Visita'ns, que proposa a les

més rellevància a la divulgació de la recerca. La UdG
demanarà el 2020 la certificació d'UCC.

escoles una visita personalitzada a les instal·lacions de la
UdG i una presentació de les activitats que es porten a
terme a la Universitat. El 2019 han usat aquest
programa 8 escoles, amb un total de 304 estudiants.

• L'ICE ha equipat una aula plató, que està destinada a
reforçar les activitats docents vinculades amb l'edició de
material audiovisual.

3.4.19. Ampliar les estratègies de promoció (fires, jornades
d'orientació universitària, visita als centres, publicitat...) al
conjunt de Catalunya, amb una especial incidència en
l'Àrea Metropolitana de Barcelona, així com ampliar les
accions a l'àrea d'influència de Catalunya: Catalunya Nord,
Castelló, Illes Balears... L'objectiu és incrementar el
número d'estudiants de fora de l'àrea de Girona

• S'ha intensificat la participació de la UdG en l'àrea
metropolitana de Barcelona, especialment amb la
participació activa a les jornades d'orientació
universitària que s'hi organitzen. D'aquesta manera, la
UdG ha estat present a Barcelona, a Lleida, a València, a
les Illes Balears, així com a les comarques del Maresme,
l'Anoia, l'Alt Penedès i el Vallès Oriental.

• S'ha intensificat la campanya en els mitjans. Totes les
visites a un JOU són reforçades amb impressions en els
mitjans locals, ja sigui premsa o ràdio i, en alguns casos,
televisions locals.

• La UdG participa en el portal Adolescents.cat i en un
programa de ràdio específic de Flashback, amb la
intenció d'apropar-se als adolescents de l'àrea de parla
catalana.

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

-

El 2019 s'ha mantingut l'estratègia que es va iniciar el
2018 d'increment de l'activitat de promoció de
màrqueting digital. Concretament, s'ha portat a terme
una campanya de Google AdWords, centrada
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essencialment en l'atracció d'estudiants nacionals i i
internacionals als màsters de la UdG.

mantenir en vista pública una sèrie de continguts
allotjats.

• Acabada aquesta fase, s'iniciarà una sessió de consultes
3.4.21. Incrementar la promoció de la UdG en l'àmbit
internacional, especialment en màsters i doctorats, però
també en uns determinats graus

• En l'àmbit internacional, la UdG ha estat present a les
fires de Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Sao Paulo, Río
de Janeiro, més les jornades a Xile i a l'Argentina.

3.4.22. Accelerar la migració de la web de la UdG

• Amb el reforç de personal de l'àrea web del Servei de
Publicacions, s'ha pogut accelerar el procés de migració
cap al nou web i s'ha superat el 90% de migració. Durant
el primer semestre del 2020 es clourà aquest procés i es
proposarà a aquells gestors de webs externs que
s'integrin dins del web general. El web antic s'haurà de
mantenir actiu durant uns anys perquè s'han de

amb els serveis i amb els centres i les unitats, amb la
intenció de recollir millores i propostes per al web.
L'objectiu és iniciar una segona fase de millora del nou
web a partir dels suggeriments dels usuaris, així com
dels objectius estratègics de promoció i de comunicació
de la UdG.

3.4.23. Elaborar un projecte de marxandatge de la UdG

• En el si de la Comissió assessora de Comunicació s'ha
consensuat un pla de marxandatge, que té com a
objectiu eliminar els materials no reciclables,
singularitzar els elements de promoció i descentralitzarne la gestió.

• Amb un disseny dels estudiants de l'escola Qstura,
centre adscrit a la UdG, una empresa de compromís
social (Ecosol, vinculada a Càritas) ha confeccionat cinc
elements de marxandatge (100 unitats per cada
element), realitzats amb les peces tèxtils que ha aportat
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la comunitat universitària als contenidors instal·lats
amb aquesta finalitat. El material podrà ser adquirit a
partir del 2020.

• En els elements de marxandatge de gran volum
(bolígrafs, bossa, tèxtil...) s'ha recomanat un ús
sostenible i s'ha emprat materials reciclables.

