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Les actes del Consell de Govern i del Ple del Consell Social estan disponibles en la secció Govern (apartat sessions d’òrgans
col·legiats) de La Meva UdG.
El pressupost de la UdG i l’annex del pressupost per programes està disponible en la pàgina web https://ja.cat/CUs7w
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lloc a la intervenció del Govern del país i la tensió política
no havia permès l’aprovació dels pressupostos de l’Estat ni
de la Generalitat de Catalunya. Malgrat les adversitats, la
resiliència de la Universitat de Girona i, especialment, la
dedicació i la vocació del seu personal i de l’estudiantat han
fet possible una certa normalitat.
“Estimar la universitat és estimar la intel·ligència. I estimar la
intel·ligència és estimar la humanitat”. Amb aquestes paraules
va cloure Narcís Comadira en l’acte en el qual va ser
investit Honoris Causa per la Universitat de Girona. I amb
aquestes paraules vull iniciar aquest informe. La
Universitat és, encara avui, un dels baluards del projecte
humanista i dels valors de la raó, la crítica, la llibertat i la
justícia. I aquests han de ser els eixos sobre els quals, de
forma obstinada, persistent, hem de centrar la nostra
activitat.
La Universitat de Girona és la suma de moltes voluntats, la
complicitat de molts esforços. És també el resultat d’un
capital acumulat: som el que hem heretat, com un llegat. En
soc molt conscient. Només des de la perspectiva del passat,
des de la plena assumpció del valor d’allò que ens ha
precedit, serem capaços de construir un futur millor.
Vaig prendre possessió com a rector de la Universitat de
Girona el 29 de desembre de 2017, en unes condicions molt
adverses. L’aplicació de l’infaust article 155 havia donat a

Aquesta és la primera vegada que m’adreço al Claustre per
retre comptes de l’acció de govern. Ho faig perquè així ho
preveu la nostra normativa; l’article 58 dels Estatuts
determina que és competència del Claustre aprovar
l’informe anual del rector. Ho faig també perquè vull
compartir amb aquest òrgan el balanç de l’any 2018,
contrastar les estratègies, avaluar les accions i orientar de
forma adequada la programació del proper any. L’informe
del rector és essencialment això: l’oportunitat d’un diàleg
entre el govern i els claustrals per valorar la gestió, tant en
la seva visió general com en els seus aspectes particulars.
L’informe ha de ser el document que faciliti als membres
del Claustre i a la comunitat universitària en general la
tasca de fer balanç del programa de govern. Per això
segueix la mateixa estructura que aquest. En primer lloc, es
presenten les accions relacionades amb l’activitat
universitària (el què): la docència, la recerca i la
transferència de coneixement i el compromís social. En
segon lloc, les accions orientades a les persones que
integren la Universitat i la seva àrea d’influència (el qui):
l’estudiantat, el PAS, el PDI i la societat. L’informe també ha
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de fer referència a les accions relacionades amb el govern (el
com): governança, serveis i campus, qualitat, i promoció i
comunicació. A banda, tal i com preveuen els Estatuts,
l’informe incorpora el resum de l’activitat de docència i
investigació i les línies generals del pressupost, de la
programació plurianual i de la memòria econòmica. Per
tant, l’informe aglutina l’acció de govern, els resultats
acadèmics i la gestió dels recursos.
El curs 2018-19 tota la docència ha tingut el seu equivalent
en crèdits, de manera que s’ha eliminat el programa de
punts. Aquest curs les pràctiques externes, els treballs final
de grau i de màster i els cursos de doctorat s’han prograat
amb el seu equivalent en crèdits docents. Els centres
disposen de més autonomia per a distribuir els crèdits
docents. Ningú no sap millor que el centre mateix quines
són les seves prioritats. Una de les riqueses de la
Universitat és la seva diversitat, i realitats diferents
necessiten polítiques pròpies i no de models
uniformitzadors.
El 2018 s’han recuperat 24,8 efectius a temps complet; i això
ens ha permès arribar a la xifra dels 1.477 efectius a temps
complet a les plantilles de PDI i de PAS. Representa la
consolidació d’un increment de capítol 1 de 548.900€, que
s’ha traduït en noves places i diverses promocions i millores
per a ambdós col·lectius. També el 2018 s’ha aconseguit la
consolidació de l’increment retributiu de l’1% del 2017, de
l’1,95% del 2018, i del 2,25% del 2019 (pressupostat). La

UdG és una de les Universitats que ha fet efectius aquests
increments a la nòmina del mes de novembre de 2018. A
nivell econòmic la Universitat de Girona està sanejada, tot i
que té més de 9M € de drets consolidats que la Generalitat
no ha transferit a la Universitat.
Enguany s’ha desplegat una de les mesures més importants
del programa de govern. la Universitat, conjuntament amb
el Consell Social, vol evitar l’exclusió dels estudiants per
raons econòmiques. Per aquest motiu es crea el Programa
d’ajuts beca salari que s'adreça especialment a aquelles
persones que tenen dificultats econòmiques greus per
iniciar o continuar els estudis universitaris de grau. Així, 33
estudiants rebran un sou de 600€ mensuals. S’està treballant
intensament en aconseguir finançament privat que
complementi aquest programa i permeti augmentar el
nombre d’estudiants beneficiats.
Aquest any també s’ha iniciat el procediment per
aconseguir l’acreditació HRS4R de la Unió Europea,
acreditació de què ja disposen la resta d’universitats
catalanes i que ens ha de permetre competir per a projectes
de recerca que requereixin la contractació d’investigadors
amb igualtat de condicions. També s’han recuperat els ajuts
de doctorat IFGR, de manera que els grups de recerca
poden autofinançar investigadors en formació i aquests
tenir els mateixos drets que els investigadors en formació
amb beca competitiva.
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Durant el 2018 s’ha fet un informe exhaustiu de l’estat dels
edificis, que inclou modificacions d’usos, adequacions a les
llicències d’activitats, correcció de patologies constructives i
el manteniment necessari de les instal·lacions. El volum de
les actuacions pendents de resoldre requereixen un
finançament de 3.250.000€, que necessàriament haurem de
programar de forma plurianual i amb recursos propis, ja
que no disposem de moment de finançament específic de la
Generalitat.
Cal que fem front a les necessitats immediates, als reptes
dels propers mesos i el proper curs. Però les universitats
han de tenir una també una estratègia, un rumb. Per això,
hem iniciat l’elaboració del pla estratègic UdG2030, amb la
participació activa de tota la comunitat universitària, dels
alumni i de tota la societat. Els plans només són possibles si
neixen des dels grans consensos i des de la intel·ligència
col·laborativa. El pla ha d’identificar el camí que permeti
singularitzar la UdG i diferenciar-nos de la resta
d’universitats, i ens ha d’ajudar a adaptar-nos a un context
de canvi estructural. Només amb una combinació creativa
entre la gestió eficient del quotidià i la definició ambiciosa
d’un escenari futur podrem aconseguir les fites que ens
hem proposat.
Quim Salvi
Rector
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L’acció de govern
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repensar els models de formació i apostar per experiències
innovadores, que aportin valor afegit.

1. Què: L’activitat
Les universitats són en primer lloc un espai de docència,
d’intercanvis de coneixement. Són també un dels pols de la
recerca del país, l’espai de la curiositat, de la investigació
moguda per la necessitat de saber, d’interrogar-ho gairebé
tot, des de l’estructura dels àtoms a l’harmonia d’un arc
llombard.
És veritat que el centre de gravetat de l’oferta docent és el
catàleg de graus. La Universitat de Girona, però, ha reforçat
la formació de màsters, de doctorats, i de formació
contínua. La Universitat es manté com un centre dinàmic,
amb un creixement constant del nombre d’estudiants. En un
context de competència creixent i d’augment del nivell
d’exigència dels sistemes d’acreditació, la UdG ha de fer
l’esforç d’adaptar els seus plans d’estudis a un nou context.
L’oferta docent ha d’integrar les noves necessitats d’una
societat en transformació, sense perdre els elements
nuclears que configuren la tradició acadèmica. I ha de

La recerca de la Universitat ha incrementat notablement la
seva activitat, però no ha arribat al nivell que li correspon
per les seves dimensions, especialment en la captació de
finançament competitiu. La diversitat de grups de recerca,
de línies de treball i de projectes és un capital de la UdG
que permet donar respostes diverses a les necessitats de la
societat. Malgrat la davallada del finançament públic en les
convocatòries competitives, alguns grups de recerca han
orientat la seva estratègia cap a la captació de fons
europeus, amb uns resultats molt acceptables. Tanmateix,
un nombre elevat de grups no disposen del finançament
adequat. És necessària una estratègia de coordinació entre
els grups, per tal d’assolir la massa crítica necessària per
competir en les convocatòries públiques amb més garanties.
A més del binomi docència-recerca, les universitats han
incorporat recentment el compromís social en les seves
agendes, que ha esdevingut la tercera missió d’aquestes
institucions. Les activitats de caràcter social s’han
consolidat com una de les senyes d’identitat de la
Universitat de Girona, en l’accés universal al coneixement,
la defensa dels valors democràtics, el desenvolupament
sostenible, les polítiques actives de gènere, l’educació
inclusiva i la defensa de la diversitat i la llibertat.
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• Tenint en compte la demora que pot portar la proposta,
la UdG ha dotat un fons de 200.000€ per a beques salari
a estudiants amb un nivell baix de renda.
• El 2018 s’ha anul·lat la docència sense cost, revertint el
model de pagament per punts del TFG, TFM i PE i
reincorporant-los en crèdits al pla docent del
professorat.
• El 2019 s’hauria d’aprovar un nou model de repartiment
de recursos docents als centres, cosa que ha de permetre
dotar de més autonomia els centres per reestructurar els
seus estudis, innovar metodològicament i promoure
estudis més ajustats a les necessitats de la societat.

1.1 La docència
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
• S’ha traslladat al SUR la necessitat de prioritzar l’acord
del Parlament de Catalunya de reduir les taxes
universitàries conjuntament amb la resta de rectors
d’universitats públiques, i el SUR ha entès la petició
dels estudiants i ha acollit la proposta com un dels
temes que caldrà prioritzar el 2019.

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
• L'única proposta de grau a tres anys aprovada pel
Consell de Govern ha estat el Grau en Tècniques de
Gestió en PIMEs, a proposta de la FCEE. La Facultat
justifica la conveniència de programar un grau amb
aquesta orientació, per atendre la formació en estudis
empresarials en un territori on el teixit productiu està
compost majoritàriament per PIMEs. El nou grau té el
suport del teixit empresarial, de la Cambra i dels
col·legis professionals, entre d’altres, als quals s’ha
consultat i inclou en el títol el terme “tècniques de” que
ha fet veure als avaluadors que uns estudis de 3 anys
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poden contemplar competències i continguts de nivell
de grau i amb un alt contingut pràctic.
1.1.3. 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
• S’ha suprimit l’Escola de Postgrau com a unitat
estructural de la UdG i els màsters han estat reassignats
als centres. D’aquesta manera, la gestió dels màsters
s’apropa a les unitats que disposen del coneixement
necessari per a la seva gestió.
• 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
un aplicatiu informàtic que en permetrà el seguiment.
• S’està treballant en un model de distribució de recursos
docents per als graus i màsters dels centres integrats
fonamentats en els mateixos criteris. Els centres docents
podran gestionar, en exercici de la seva autonomia, els
recursos de què disposin tal i com ja s’està fent en aquest
curs. 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.

• La distribució del pressupost dels màsters encara s’ha
fet seguint els criteris del curs anterior i de la mateixa
manera que es fa amb els graus: d’acord amb els crèdits
matriculats reals en el curs actual, el coeficient
d’experimentalitat i el coeficient de coordinació. El 2019
la distribució del pressupost s’ha vinculat a cada una de
les subunitats amb la unitat estructural (Facultat o
Escola) a què està adscrit el màster.
1.1.4. Programar les assignatures de grau, màster i doctorat,
amb cost i dins del pla docent de professorat, ja que la
programació sense cost comporta una pèrdua de qualitat i
pot tenir conseqüències de dubtosa legalitat
• S’han incorporat dins del pla docent els crèdits de
reconeixement de tutoritzacions dels pràcticums, les
pràctiques en empresa i la direcció de TFG i TFM i s’ha
eliminat el programa de reconeixement per punts. Els
c e n t re s d o c e n t s h a n p o g u t o p t a r p e r f e r e l
reconeixement d’aquests crèdits dins del mateix curs
2018-19 o, amb la informació consolidada, el curs
2019-20. Pel que fa al seu reconeixement en crèdits al pla
docent, s’ha mantingut el criteri de reconèixer 0,15
crèdits per cada activitat quan el pla docent les assigna
12 crèdits o menys; 0,30 crèdits quan estan entre 13 i 24
crèdits; i 0,45 crèdits quan són superiors a 24 crèdits.
• S’han incorporat dins del pla docent els crèdits que el
curs 2017-18 havien estat programats sense cost. La
major part d’aquests crèdits no responien a àrees
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excedentàries, sinó a necessitats docents reals que no es
van poder atendre amb crèdits regulars de pla docent el
curs 2017-1018.
El pla docent del curs 2018-19 incorpora un total de
17.912 crèdits docents, quan el curs 2017-18 en va
programar 17.505 (que inclouen un total de 215,90
crèdits sense cost). Aquests crèdits es distribueixen
15.904,6 per als estudis de grau (89%) i 2.008 per als
estudis de màster (11%).
Dels 15.904,6 crèdits dels estudis de grau 15.370,9 crèdits
corresponen a les assignatures dels diferents estudis
(96,7%) i 533,7 crèdits a pràctiques en empreses i TFG
(3,3%).
Els 2.008 crèdits dels estudis de màster es distribueixen
en 1.758,8 crèdits per als màster integrats o màsters
interuniversitaris coordinats per la Universitat de
Girona i 248,6 crèdits per als màsters interuniversitaris
no coordinats per la UdG. Globalment, 1.851,9 crèdits
(92,23%) corresponen a les assignatures dels diferents
estudis i 155,6 crèdits (7,75%) a PE i TFM.
Una vegada començat el curs s’ha realitzat una auditoria
del pla docent i s’han mantingut reunions amb cada
equip de direcció dels centres docents amb la finalitat de
recaptar informació sobre les necessitats, insuficiències i
anomalies amb relació a l’execució del pla docent.

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
• S’ha creat una comissió formada pel vicerector de
Docència i Planificació Acadèmica, el delegat del rector
per a la Semipresencialitat, el cap del SGAE, el cap del
GPA, la tècnica en Innovació Docent i Formació i el
coordinador de l’ICE de Projectes de Semipresencialitat.
L’objectiu d’aquesta comissió és establir un marc de
referència per dissenyar, planificar, orientar i impartir
docència semipresencial a la UdG. És també una
oportunitat per revisar la pràctica docent de la UdG
actual i el seu grau d’innovació, així com un espai de
reflexió sobre els límits i les possibilitats de les noves
formes d’aprenentatge. Finalment, també suposa un
compromís important i una definició necessària pel que
fa a les eines, la formació i la tecnologia que haurà de
desenvolupar la UdG en els propers anys per fer realitat
els objectius que es proposa.
• Tot i que la presencialitat ha de continuar essent el tret
fonamental de l’oferta de la UdG, la Universitat ha de
preveure la formació semipresencial en resposta a una
demanda creixent en els propers anys, sobretot en els
màsters professionalitzadors i en els graus amb una alta
demanda. Per al curs 2019-20 s’han programat 1 grau i 2
màsters (en aquest moments en període de verificació)
basats en un model semipresencial: el Grau en
Arquitectura Tècnica i Edificació (EPS), el Màster de
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Psicologia General Sanitària (FEP) i el Màster en
Economia i Empresa (FCEE).
1.1.6. 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 molt important per als estudis de doctorat que
podien quedar sense estudiants UdG amb la formació
adient per accedir-hi.
• La FCEE programa per al curs 2019-20 un nou estudi de
màster (pendent de verificació per AQU Catalunya): el
Màster en Economia i Empresa (Business Economics).
Aquest màster permet cobrir una necessitat de formació
en l'entorn empresarial de Girona, que sempre ha
apostat per la internacionalització de la seva activitat i
una major presència en els mercats globals. El màster
omple també el buit actual pel que fa a l’accés dels
estudiants a un programa de doctorat d’aquest àmbit.
A.1.7 Establir dos anys de marge a la programació i
desprogramació de màsters oficials per afavorir-ne la
consolidació i evitar-ne reduccions puntuals de demanda

• La sessió del Consell de Govern d’1 de març de 2018 va
aprovar una proposta de modificació del Reglament
d’establiment dels criteris de programació dels màsters
de la Universitat de Girona, que incorporava a
l’esmentada normativa l’addicional següent: Disposició
addicional única a aquells màsters que, per aplicació del
criteri 3 de l’article 4 d’aquesta normativa hagin de ser
desprogramats, se’ls podrà concedir una moratòria d’un
curs acadèmic per al compliment del criteri referit.
• En aplicació d’aquesta normativa s’han desprogramat el
curs 2018-19 de manera definitiva el Màster Universitari
en Sostenibilitat i Gestió de l’Edificació, el Màster en
Innovació Empresarial i Gestió de la Tecnologia i el
Màster en Smart Health Care i s’han programat novament
el curs 2018-19 el Màster en Joventut i Societat i el
Màster Universitari en Ciutats Intel·ligents (Smart
Cities), el Màster en Ciència i Tecnologia dels Recursos
Hídrics, el Màster en Catàlisi Avançada i Modelització
Molecular, el Màster en Canvi Ambiental Global i el
Màster en Polítiques i Planificació per a les Ciutats,
l’Ambient i el Paisatge (PPCEL).
• També s’han desprogramat el curs 2018-19 el Màster
Universitari en Visió per Computador i Robòtica, el
Màster en Comunicació i Estudis Culturals i el Màster
en Enginyeria Informàtica.
1.1.8. Promoure que la UdG accedeixi a més convocatòries
de màster interuniversitari Erasmus Mundus
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• S’ha nomenat el delegat del rector per als Màsters
Internacionals, una figura inèdita a la UdG, que té com a
objectiu acompanyar els centres i responsables de
màsters en les seves estratègies d’internacionalització i,
específicament, en les convocatòries d’Erasmus
Mundus.
• En les diverses reunions de treball del delegat amb els
responsables, s’han establert diverses estratègies per als
màsters més interessats a integrar-se en programes
internacionals. Específicament, es preveu presentar cinc
propostes en la convocatòria de febrer de 2019
d’Erasmus Mundus: Turisme Cultural, Robòtica, Ciència
i Tecnologia de Recursos Hídrics, Innovació Industrial,
Materials i Estructures i Imatge Mèdica, totes en línia
amb l’expertesa dels grups de recerca i en la temàtica
d'alguns dels campus sectorials.
1.1.9. 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
• La Universitat de Girona ha concedit 20 ajuts (Fons
Santander) per a la incorporació de professors visitants.

• A nivell de doctorat, durant el 2018 s’han signat 3
cotuteles de tesi (amb les universitats de Perpinyà,
Taiwan i Gènova).
• La UdG actualment té signats 3 convenis de doble
titulació a nivell de grau i 18 de màster i durant el 2018
s’han promogut accions per continuar incrementant-ne
el nombre. La figura del delegat del rector per als
Màsters Internacionals ha de permetre augmentar la
internacionalització en aquest sentit.
1.1.10 Dotar de més autonomia les comissions de doctorat
per valorar si l’investigador reuneix els requisits per ser
director o tutor de tesi doctoral, independentment de si
disposa de tram viu o de si és un professor associat o
vinculat dins del marge que estableix la llei, i millorar els
processos de seguiment de tesis doctorals
S'ha aprovat una modificació de la normativa dels estudis
de doctorat a la UdG que permet que la comissió
acadèmica, si ho considera oportú, assigni la direcció d’una
tesi a un investigador sense tram de recerca viu, sempre i
quan aquest investigador acrediti haver dirigit un mínim de
tres tesis o haver acumulat un mínim de tres trams de
recerca. Això permet corregir algunes de les situacions que
s’havien produït en el passat, en què investigadors de
prestigi no podien dirigir tesis doctorals.
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1.1.11. 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'està treballant en les bases dels ajuts per a
investigadors predoctorals en formació IFUdG 2019-21,
amb la idea de repartir els ajuts per programes de
doctorat i premiar els programes de doctorat que
tinguin un progrés vers l'excel·lència en el procés
d'acreditació.
1.1.12. Actualitzar el document de criteris de planificació
docent: racionalitzar el nombre màxim de professors per
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

proves no recuperables puguin tenir nota mínima que
condicioni el poder superar l’assignatura
• S’han mantingut quatre reunions amb el Consell
d’Estudiants i dues amb el Consell de Degans sobre la
normativa d’avaluació i qualificació de l’estudiantat.
Actualment hi ha un text amb les aportacions d’ambdós
consells i resta pendent de ser presentat per a la seva
discussió a la Comissió delegada de Docència i
Estudiants del Consell de Govern.
• Amb la finalitat que aquesta normativa pugui ser
aprovada pel Consell de Govern aquest curs 2018-19,
s’ha presentat una proposta de treball a la Comissió
delegada de Docència i Estudiants on es plantejarà
l’actualització de les normatives següents: la reguladora
de les dobles titulacions, la d’avaluació i qualificació de
l’estudiantat i la de pràctiques acadèmiques externes de
graus i màsters.

• Amb les propostes d’un nou model d’assignació de
recursos docents per als centres (principi de 2019) i del
pla d’activitats del PDI, aquest darrer resoldrà els
criteris de planificació docent esmentats. La previsió és
que quedarà resolt amb el pla docent del curs 2019-20.

1.1.14. Impulsar al costat dels professionals que tenim a la
Universitat les metodologies docents i innovadores més
adequades

1.1.13. 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

• Les Xarxes d’Innovació Docent (XID) integren mé de 100
persones de la comunitat universitària. Estan
organitzades en les àrees següents: Aprenentatge basat
en problemes, Avaluació, Aprenentatge cooperatiu,
Aprenentatge per projectes, Aprenentatge reflexiu,
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•

•

•

•

Aprenentatge servei, Virtualització de la docència, Joc i
aprenentatge, i Tutoria.
Durant el curs 2017-18, l’ICE ha programat 14 cursos i
seminaris centrats en la innovació docent i les noves
metodologies d’aprenentatge, 13 cursos sobre l’aplicació
de les TIC a la docència i 4 sobre recursos docents.
El Congrés Internacional de Docència Universitària,
celebrat el juliol de 2018 a Girona ha estat organitzat,
entre altres institucions per la Universitat de Girona. Es
van presentar 342 comunicacions de 22 països. El mes
de juliol, Girona va esdevenir un dels espais referències
en la innovació docent a nivell docent i internacional. En
el marc d’aquest congrés va tenir lloc el Simposi
Univest, organitzat per l’ICE Josep Pallach de la
Universitat de Girona i l’ICE de la Universitat de
Barcelona.
El juny de 2018, l’ICEberg Day va acollir la conferència
de Cristóbal Cobo Re-pensar el aprendizaje en la era de la
hiper-complejidad y el positivismo digital, un dels experts
internacionals més reputats en innovació docent. L’ICE
va organitzar una conversa amb Cobo posteriorment,
que ha donat lloc a un recurs audiovisual d’àmplia
difusió.
L’ICE ha tingut un paper fonamental en l’assessorament
per a la introducció de la semipressencialitat en la
verificació de la memoria del Grau en Arquitectura
Tècnica i Edificació (EPS), el Màster de Psicologia
General Sanitària (FEP).

1.1.15 Aprovar una norma reguladora de dobles titulacions
de grau i màster de la Universitat de Girona
Durant aquest curs s’ha recuperat la proposta de normativa
de dobles titulacions elaborada pel grup de treball que va
rebre l’encàrrec de la Comissió delegada de Docència i
Estudiants del Consell de Govern. El document s’ha
presentat al Consell de Degans i s’ha fet arribar al Consell
d’Estudiants i, després d’incorporar les seves aportacions,
serà objecte de debat, discussió i aprovació, si escau, per
part de la Comissió delegada.
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• El 2018 la comunitat universitària ha gaudit d’una sèrie
de programes d’ajuts interns que han d’haver permès la
continuïtat de l’activitat dels grups de recerca, la seva
adaptació i reorientació vers els objectius dels
programes competitius, encara que es trobin en un
moment difícil de menys finançament, una situació
desfavorable o afrontant programes nacionals i
europeus excloents.
1.2.2. Dotar d'un fons de contingència per fer front a
al·legacions i reintegraments d’auditories de projectes,
alliberant els investigadors quan no es demostri mala praxi

1.2. La recerca
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

• Aquest fons de reserva per contingències de recerca i
transferència va ser creat en anteriors exercicis, per a fer
front a les al·legacions i reintegraments d’auditories de
projectes de recerca sobre tot en el cas de despeses
descertificades per motius aliens a l’investigador. L’any
2018 es manté el fons i es dota aquest amb un import de
237.000€, dels quals se n’han disposat 41.000€. El
romanent s’incorporarà al proper exercici 2019 com a
dotació per atendre la mateixa finalitat.
1.2.3. 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
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• 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 que per alguna situació excepcional
no podien emetre la factura. Per això s’ha recollit a les
Bases d’Execució del Pressupost (BEP2018) la possibilitat
d’acceptar que en aquests casos la gerència podrà
autoritzar l’avançament, sempre que la factura s’emeti
dins l’any natural següent.
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
• Per a l’inventari dels equipaments i infraestructures de
recerca es requereix una actualització del programari.
Atès que el SOTIM i l’OSL també ho requereixen, s’ha
optat per una solució integral i única, evitant la
multiplicitat de programari i de bases de dades i
generant un estalvi de costos. S’ha treballat amb el
SOTIM en la revisió del programari disponible i les
possibles solucions comercials. Un cop identificat el
programari, s’iniciarà el procés d’actualització de la
informació sobre l’equipament CT disponible.

• S’ha donat continuïtat al programa de manteniment
d’infraestructures de recerca MIR. Els 90.000 euros
anuals cobreixen totes les peticions.
• S’ha començat a treballar en el finançament d’altres
accions que impliquen l’OSL i infraestructures de
recerca “singulars”, per exemple la xarxa de gasos de la
Facultat de Ciències. La despesa de manteniment
passarà a dependre directament del SOTIM el 2019.
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
• S’ha treballat amb diverses unitats (departaments,
instituts, grups de recerca) per preparar sol·licituds a
convocatòries d’ajuts de suport a la recerca de la
Generalitat (SDUR, infraestructures, equipaments
cooperatius, clústers de tecnologies emergents). El
missatge ha incidit en la importància de generar masses
crítiques més grans, sigui amb concentracions internes o
amb col·laboracions externes, per respondre a aquestes
convocatòries i d'altres que puguin anar sorgint. La
majoria de les convocatòries s'han endarrerit, a excepció
de la del clúster de tecnologies emergents a la qual es
presenta una sol·licitud e l’àmbit de manufactures
additives 3D.
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• També s’ha impulsat la sol·licitud de dos ajuts del
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades per
a l’adquisició d’equipament cientificotècnic. Aquestes
sol·licituds han comportat la participació conjunta de
diversos grups de recerca. Una d’elles, un equip
MALDI, ha estat concedida i acceptada, i la Universitat
de Girona hi participarà en el cofinançament.

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
• El 2018 s'ha participat en el programa Beatriz de
Galindo amb 5 propostes d'incorporació de professorat
temporal durant 5 anys: departaments de Didàctiques
Específiques, de Dret Públic, d’Informàtica, Matemàtica
Aplicada i Estadística, d’Enginyeria Elèctrica,
Electrònica i Automàtica, i de Biologia. Dues de les
propostes han passat a la segona fase (departaments de
Didàctiques Específiques i de Dret Públic) i, si escau,
incorporaran el professorat el 2019. Les places estaran
cofinançades el 50% pel Ministeri, el 25% per la
Generalitat i el 25% per la UdG. En alguna de les
sol·licituds s’ha explicitat l’adequació dels perfils als
campus sectorials de la UdG.
• El nou pla de cofinançament dels investigadors Ramón
y Cajal i Juan de la Cierva serà d'aplicació el curs
2019-20, per tant, ja es contempla en el pressupost 2019.
Entre les novetats del pla, hi ha el foment de les
candidatures proposades des dels departaments i la
possibilitat que aquests investigadors cofinançats
imparteixin docència, per estalviar la contractació de
professorat associat.
• També s’està treballant en les bases generals reguladores
dels ajuts destinats a investigadors en formació IFUdG
2019-21, dins les quals es proposa oferir un ajut IFUdG a
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cada nou investigador tipus RyC i ICREA, com a
incentiu per a la captació de talent investigador.
• Pel que fa a la captació de talent predoctoral, s’ha donat
continuïtat al programa d’ajuts per a investigadors en
formació de la UdG (IFUdG2018). S’han concedit un
total de 19 ajuts, tots ells genèrics finançats íntegrament
per la UdG (tipus A). Així mateix, s’han establert els
criteris de priorització i s’han prioritzat les sol·licituds
corresponents als ajuts per a la contractació de personal
investigador novell (FI-2019) de l’Agència de Gestió
d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de
Catalunya.
1.2.7. 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 2018 aquest objectiu s'ha concretat, en primer lloc,
amb una actuació a l'OITT sobre la modalitat contractual
del personal de suport a projectes europeus; també amb
la contractació dels darrers tècnics de suport als grups
de recerca del Programa Transfer2016; i finalment, amb
la contractació dels tècnics dels campus sectorials, que
tenen com a missió impulsar i afavorir la proposta de
projectes de transferència i europeus.

• El Parc Científic i Tecnològic de la UdG ha obert una
consultoria de projectes europeus, adreçada a les
empreses, però que pot repercutir en l'obtenció de
projectes cooperatius, gràcies al seu coneixement dels
grups de recerca i instituts de la Universitat.
• També s’ha realitzat una jornada, organitzada per la
OITT, de formulació i gestió d’estratègies de
comunicació i xarxes socials per a projectes europeus,
destinada a donar eines de comunicació i difusió de la
recerca.
1.2.8. 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
• Per potenciar l’activitat de transferència i innovació dels
agents de recerca de la Universitat de Girona, s’ha donat
continuïtat al programa de Beques de Transferència i
Innovació (BTI). En la convocatòria BTI 2018-19 s’han
concedit 16 beques a grups TECNIO, a grups de recerca,
als STR i a l’OITT.
1.2.9. Difondre la recerca que es fa a la UdG per cercar
oportunitats de recerca interdisciplinàries, transversals, que
poden quedar ocultes
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• La difusió de la recerca té una importància creixent. En
primer lloc, perquè existeix una demanda social per
millorar la transferència de resultats i la difusió dels
resultats de la investigació. I en segon lloc, perquè els
projectes competitius valoren cada vegada més les
iniciatives de disseminació. En aquest sentit, s’està
treballant en l’elaboració d’un pla de divulgació, amb la
participació dels membres de la Comissió Assessora de
Comunicació de la UdG i l’OITT. El pla serà presentat i
executat a partir de 2019.
• S’ha creat la figura de la delegada del rector per a la
Promoció i la Divulgació, ocupada per una persona que
ja tenia trajectòria en la divulgació científica des de la
Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital.
• Els campus sectorials han jugat un paper molt rellevant
a l’hora de difondre la recerca tant internament com a
l'exterior. El fet de posar en contacte grups d'àmbits
diferents facilita el coneixement mutu i permet
l’emergència de propostes interdisciplinàries. Els PECT
de Turisme, Aigua, i Salut en són bons exemples, com
també ho és el projecte La Costa Brava, reserva de la
Biosfera.
• S'ha recuperat el TEDxUdG, que és una eina de difussió
de caràcter internacional. L’octubre de 2018 va tenir lloc
un TEDx, el Flowing Upstream, amb la participació de
recercadors d’àmbit nacional i internacional, com
Manuela Battaglini, Alfredo Corell, Maurizio di Stefano
o Reibnar Hübner, a banda de professors de la UdG.

• Els investigadors han participat en diferents accions per
tal de promoure la seva recerca a la societat. S'ha
participat en la Setmana de la Ciència, en la Nit de la
recerca i s’han acollit diverses olimpíades temàtiques.
1.2.10 Preparar 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
• Els contractes programa, el pla estratègic de grup i el
finançament per objectius tindran molt més sentit quan
s'hagi aprovat el pla estratègic de la UdG, el nou model
de distribució de recursos docents, i el pla de dedicació
acadèmica, tres accions previstes per a 2019.
1.2.11. Revisar els actuals indicadors de recerca i adaptar-los
a la realitat global, incorporant la transferència del
coneixement i adaptant, si cal, l'avaluació a les
característiques diferents dels àmbits humanístic i social, i
científic i tecnològic
• S’ha portat a terme una anàlisi dels indicadors de la
UdG i de la resta d’universitats. Igualment, s’han
organitzat en diversos grups de treball per avaluar els
indicadors de recerca. En les primeres iteracions, s’han
suggerit com a possibles nous indicadors, entre d’altres,
el tenir en compte els indicadors per àmbits que
s’utilitzen en certes avaluacions externes, la vinculació
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dels SGR a la UdG, la participació en múltiples projectes
o la valoració d’activitats no lligades a contractes.

per facilitar als investigadors la justificació dels costos
indirectes dels projectes competitius de recerca tant
europeus com estatals. A més de l’ús previst inicialment
per al PDI també permet que sigui utilitzat pel PAS amb
càrrec a projectes de recerca, per tal d’uniformitzar el
sistema d’anotació i justificació de les dedicacions de tot
el personal contractat pel projecte.
1.2.13 Reeditar els ajuts per a investigadors en formació
finançats per grups de recerca de la UdG (antigues BRGR)
• S’han aprovat de les bases generals reguladores dels
ajuts destinats a investigadors en formació finançats pels
grups de recerca de la UdG (IF-GR). D’aquesta manera
els grups de recerca de la UdG que disposin de
finançament poden destinar-lo a la contractació
d’investigadors en formació amb la finalitat d’obtenir el
títol de doctor per la UdG. Aquesta actuació hauria
d’incentivar la captació i retenció de talent predoctoral i
la qualitat i la competitivitat de l’R+D dels grups que
se’n beneficiïn. Hi ha 3 IF-GR en la fase de concurs.

1.2.12 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, de manera
prospectiva, la dedicació del PDI a projectes de recerca
per complimentar els timesheets associats als projectes, i

1.2.14. 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
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• 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. Aquest fet ha estat notori per exemple
en la darrera convocatòria de projectes MINECO. 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, les Bases
d’Execució del Pressupost (BEP2018), en l’article 61,
p re v e u e n q u e l ’ i n v e s t i g a d o r p o d r à d e m a n a r
l’avançament d’anualitats futures.

participació activa dels tres centres, i s'han generat
projectes conjunts (PECT i Comunitats RIS3CAT, per
exemple).
• S'ha iniciat diàleg amb Eurecat per explorar vies de
col·laboració entre les dues institucions, algunes de les
quals ja són realitat: Serveis Tècnics de Recerca,
doctorats industrials, aliances estratègiques en àmbits
concrets o projectes conjunts.
• Es manté la col·laboració amb l’IRTA en el marc del
Campus Alimentació i Gastronomia, la Fundació Mas
Badia i el Campus Agroalimentari.

1.2.15 Incrementar les sinergies amb els centre de recerca
participats i adscrits a la UdG, com també amb altres agents
de recerca de l'àmbit català (IRTA, Eurecat...) per tal de
millorar l'eficiència del conjunt d'activitats de recerca i
transferència dels grups de recerca de la UdG
• Un cop completat el procés d'adscripció de l'ICRA, els 3
centres CERCA de Girona (IdIBGi, ICRA i ICRPC) són
instituts adscrits a la UdG. S'han establert canals de
comunicació entre les direccions d'aquests centres i la de
la UdG, posant en marxa les comissions de seguiment
previstes en els convenis d'adscripció. S'ha millorat la
col·laboració en termes d'infraestructures de recerca,
comunicació d'activitats i participació d'investigadors
dels centres en la docència de la UdG.
• En el marc del programa de campus sectorials, els
campus Salut, Aigua i Patrimoni compten amb la
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1.3.2. 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

1.3. El compromís social
1.3.1. Assignar un vicerectorat específic al compromís social
i donar-li la importància i el reconeixement que es mereix
com a tercera missió de la universitat, així com fomentar-ne
el seu desplegament en tots els àmbits
• S’ha creat el Vicerectorat de Territori i Compromís Social
per donar més rellevància a la implicació de la UdG amb
el territori, amb el qual ens sentim compromesos, i a
l’activitat imprescindible de compromís social que
desenvolupa la UdG.
• També s’ha creat la figura del delegat del rector per al
Territori i la Sostenibilitat per reforçar aquest
Vicerectorat.

• La Universitat de Girona ha d’acollir totes les idees i ha
de fomentar la trobada fèrtil entre perspectives
diferents: la UdG ha de ser l’escenari de contrast entre
idees, entre projectes, entre ideologies. Però la
Universitat també ha estat històricament un dels espais
de resistència contra les agressions a la llibertat, a la pau,
a la democràcia i a la tolerància. En aquelles situacions
en què es vulneren els principis bàsics de convivència i
els drets col·lectius i individuals, la UdG ha de sortir en
defensa dels principis més elementals.
• En la situació excepcional que viu el país, amb polítics a
les presons i un bloqueig judicial davant una tensió de
naturalesa política, l’equip de govern s’ha manifestat
sempre en favor dels principis bàsics de la llibertat, la
democràcia i la llibertat. La UdG s’ha adherit a tots els
comunicats interuniversitaris, però també ha presentat
posicionaments particulars. L’equip de govern ha donat
suport a les iniciatives de denúncia de la situació a la
UdG, com el dinar groc (amb 150 persones), la taula
rodona ‘La lluita per la llibertat’ o el cicle ‘Llibertat i
repressió’ organitzats per la Càtedra Ferrater i Mora.
També la UdG ha estat present en l'acte interuniversitari
que es va fer a la UPC "Universitats, drets civils i
democràcia" amb la Càtedra Ferrater Mora.
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1.3.3. Impulsar la creació d’un fons d’ajut perquè cap
estudiant hagi de deixar la Universitat per qüestions
econòmiques

de l'article 28 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol,
d'igualtat efectiva de dones i homes.

• S'ha creat les beques salari, que són ajuts consistents en
un import mensual brut de 600€ durant els mesos de
setembre a juny durant 4 cursos, adreçats a estudiants
que tinguin dificultats econòmiques greus per iniciar o
continuar els seus estudis universitaris de grau. En
aquesta primera convocatòria s’han ofert 12 ajuts.
D’aquesta manera es contribueix, parcialment, a integrar
persones sense recursos suficients en el sistema
universitari i es potencia un model universitari més
inclusiu.
1.3.4. Donar entitat pròpia a la Unitat d’Igualtat de Gènere
en compliment de les normatives establertes que
especifiquen que la Unitat d’Igualtat de Gènere ha de tenir
estructura pròpia i dependre directament del Rectorat. Això
no ha d’impedir, però, que s’optimitzin recursos per
economia d’escala entre les unitats
• S'ha creat la figura de la delegada del rector per a la
Igualtat de Gènere amb l'objectiu de promoure totes
aquelles accions que afavoreixin la incorporació de la
perspectiva de gènere en clau transversal en totes les
activitats de la UdG, donant compliment als manaments

29

1.3.5. Fomentar les pràctiques curriculars i extracurriculars
dels estudiants i el voluntariat en sectors socials desfavorits
del territori, coordinats amb l’oficina de cooperació
• S'ha elaborat una llista de les entitats socials que fan
formació i s’han mantingut reunions amb diverses
d’aquestes entitats amb l’objectiu d’impulsar les
pràctiques d'aquestes entitats a la UdG. S'intenta
potenciar i fer sistemàtic el que s'ha fet de manera
puntual en altres cursos.
• També s'ha iniciat un servei d’assessorament sobre
voluntariat europeu, compartint personal amb
l'Ajuntament de Girona.
• S’està treballant amb la Xarxa d'Innovació Docent
d'Aprenentatge Servei de l'ICE per afavorir la
implementació d'aquesta metodologia en els centres i,
per tant, en els plans docents.
• S’han reassignat els tècnics de pràctiques a les àrees
d'estudi de manera que tenen un contacte més proper
amb les direccions dels centres, cosa que ajuda a
fomentar unes pràctiques curriculars i extracurriculars
de major qualitat i a fer un seguiment més directe amb
l'estudiant i l'empresa.
1.3.6. 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

• En les reunions entre la Gerència i caps de servei i
administradors s’ha iniciat l’acció de coneixement
recíproc entre els diferents serveis. Fins avui, 9 serveis
han presentat a tot l’equip directiu la seva missió i
l’estratègia de desenvolupament. Això permet coordinar
millor les accions, trobar formes de cooperació i orientar
les diferents estratègies a un camí comú.
• Pel que fa a trobades amb altres universitats, s’ha tornat
a potenciar l’assistència a les trobades interuniversitàries
ja existents. També s’ha impulsat especialment el treball
interdisciplinari entre els serveis, treballant per grups en
funció de la temàtica, sota la coordinació i supervisió de
la Gerència.
1.3.7. Promoure que la UdG accedeixi a més convocatòries
de màster interuniversitari Erasmus Mundus per a la
incorporació d’estudiants de tercers països
• S’ha nomenat el delegat del rector per a Màsters
Internacionals per a fer possible aquest objectiu
estratègic. En aquest sentit s’està treballant amb diversos
grups de recerca per promoure la sol·licitud.
• Referent a la incorporació de tercers països, el programa
Erasmus Mundus inclou accions especials per beques a
estudiants de 9 regions específiques: Balcans
occidentals, països del sud de la Mediterrània, països del
East Partnership de la UE, Àsia, Àsia Central, Amèrica
Llatina, Sud-àfrica i països del Golf, i en especial països
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d'Àfrica / Carib-Pacífic (finançats pel Fons Europeu de
Desenvolupament).
1.3.8. 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
• En l'àmbit de millora de mobilitat en bus s'ha participat
en el disseny i impuls de la nova línia 9 que uneix
escoles adscrites situades a Salt (Eram, Euses), Campus
Centre i Campus de Montilivi. També s'ha augmentat
puntualment la freqüència de la línia 8. S’ha
pressupostat la línia de bus urbà específica per a la UdG
i s'està valorant amb l'Ajuntament la construcció d'un
aparcament dissuasi uper entrar a la ciutat.
• S'han mantingut quatre reunions amb el regidor de
Mobilitat de l'Ajuntament de Girona, dues amb
l'Associació de Veïns de Montilivi i una amb l'Associació
de Veïns de Barri Vell. El mes de novembre s’ha creat
una Taula de Mobilitat municipal de la qual la UdG en
forma part, per seguir avançant en aquestes accions,
entre moltes d’altres.

1.3.9. 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
• El projecte de confeccionar una comptabilitat de costos
per a les universitats públiques ha estat integrat tant a
l'Administració de l'Estat com a la de la Generalitat. La
Universitat de Girona, que hi havia començat a treballar
en períodes anteriors a títol particular, s’ha integrat en
un grup de treball de la DGU-AQU que integra totes les
universitats públiques catalanes i on s’està treballant en
el disseny del pla CASUC (Comptabilitat Analítica del
Sistema Universitari Català), que fixa la comptabilitat de
costos i l’equiparació de dades a través de la
normalització de la gestió. El grup ha mantingut
diverses reunions i s’han presentat les dades
corresponents a 2015 i 2016.
• En paral·lel, s’està negociant amb el Ministeri perquè el
pla sigui homologat al programa CANOA (sistema de
Contabilidad Analítica Normalizada para las
Organizaciones Administrativas).
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1.3.10 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
• S'ha incorporat a l’aplicació de gestió horària una
dotació de 30 hores per a la conciliació de la vida laboral
i la familiar per tal de complementar els supòsits
previstos en el conveni col·lectiu de les universitats
públiques catalanes.
1.3.11. 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
• El 2018 s'ha creat la Comissió de Centres d'Educació
Secundària del Consell Social per enfortir les relacions
amb els centres de la demarcació de Girona.
• S'estan dissenyant uns cursos de formació amb l'ICE per
satisfer demanades puntuals de professorat de
secundària i per establir una relació més intensa amb
aquest professorat.

1.3.12. Fomentar la mobilitat en bicicleta per reduir
l’empremta ecològica
• En una situació de nova mobilitat, la bicicleta ha
d’incrementar la seva rellevància en les formes d’accés
als diversos campus. Per això, durant aquest any s’han
incrementat les accions dedicades a augmentar la
participació de la bicicleta en els sistemes d’accés a la
UdG.
• S’han comprat 5 bicicletes elèctriques per al PAS i el PDI.
• S'ha aconseguit una tramesa de bicicletes provinents del
dipòsit municipal de Girona per al servei de préstec de
la UdG.
• S'ha proposat al director de l'IES Montilivi un projecte
educatiu conjunt per als estudis de mecànica de l'IES
reparació de bicicletes provinents del dipòsit municipal
per al servei de préstec de bicicletes de la UdG.
• S'han instal·lat nous aparcaments de bicicleta en forma
d’u invertida.
1.3.13. 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 a empreses que estiguin constituïdes com a
centres especials de treball, la previsió de clàusules socials,
etc.

32

• S'han revisat les condicions dels plecs de clàusules de
contractació dels bars i restaurants i s'han introduït
noves condicions: (1) la valoració de la contractació de
personal d’edat inferior a 26 anys per combatre l’atur
juvenil; (2) l’obligació de l’adjudicatari d’incloure criteris
d’estalvi energètic en la il·luminació, en l’estalvi d’aigua
i en equipaments que disposin d’etiquetatge ambiental;
(3) queda absolutament prohibida la venda de begudes
alcohòliques d’alta graduació; (4) l’adjudicatari ha de
promoure el consum de productes provinents de comerç
just, de proximitat km-0, d’agricultura ecològica i de
fruita; (5) l’adjudicatari està obligat a oferir menús
adaptats, com a mínim per a persones amb intolerància
(gluten, lactosa...) i un menú vegà, i es valorarà la
introducció d’altres menús específics per a persones
diabètiques o amb nivells de colesterol elevats, entre
altres.; (6) pel que fa als envasos, s’obliga que siguin de
vidre retornable sempre que sigui possible, per reduir
els residus de plàstic, i que el parament d’un sol ús sigui
de cartró reciclat i mai de plàstic, com fins ara; (7) s’ha
eliminat l’ús de l’oli de palma.
1.3.14. Aprovar el protocol del nom sentit, de protecció al
col·lectiu transsexual de la UdG
• Aquesta normativa, que pot consultar-se en línia, s’ha
aprovat a la sessió d’11 d’octubre de 2018 del Consell de
Govern. Ha estat concebuda amb ànim tuïtiu, amb
l’objectiu de protegir la comunitat transsexual de la

nostra universitat en els termes que consten al seu
articulat.
1.3.15 Elaborar el Pla d'Igualtat de la UdG
• Actualment es troba en procés de redacció una primera
versió del Pla que servirà de document de treball a la
propera Comissió d'Igualtat que es convoqui i
s’acabaran de concretar els calendaris que regiran el
debat, esmena i aprovació de la versió definitiva.
• S'han iniciat els contactes amb experts de la Universitat
per tal d'articular un procés participatiu que permeti
integrar les sensibilitats dels diferents col·lectius. Està
previst celebrar grups de discussió amb personal dels
col·lectius PDI, PAS i estudiants amb l'objectiu de
consensuar les línies estratègiques i les accions
prioritàries. La previsió és aprovar-lo l'any 2019.
1.3.16 Elaborar el directori de PDI de la UdG especialitzat
en temes de gènere (docència i recerca)
• S’ha elaborat un directori complet d’experts i expertes
en estudis de gènere del col·lectiu PDI de la UdG, que
ha permès actualitzar i ampliar les dades de què es
disposava fins ara a la Unitat de Compromís Social. El
directori s’ha elaborat a partir de la informació facilitada
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per diferents facultats i pels propis experts. L’objectiu
d’aquest directori se centra en establir les bases d’una
xarxa d’intercanvi d’informació i col·laboració mútua
entre docents i investigadors de diferents centres de la
UdG que treballen directament o tangencial temes
vinculats a la perspectiva de gènere. Se’ls mantindrà
informats directament de les novetats d’incidència en
l’àmbit que es gestionen des de la Unitat d’Igualtat i
d’altres serveis de la UdG i seran també destinataris de
propostes formatives o acadèmiques que siguin del seu
interès.
• Bona part d’aquests experts i expertes UdG participaran
activament en el procés de debat i elaboració del nou Pla
d’Igualtat, que es troba en tràmit.
1.3.1.7. Programa de la UdG d’exempció docent per a la
intensificació de la recerca després d’un permís de
maternitat
• 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
universitat. La proposta s’està treballant conjuntament
amb el vicerector de Personal i la cap de Recursos
Humans.

1.3.18. Guia d’estil de llenguatge no sexista de la UdG
S’ha imprès una separata de la guia d’estil de la UdG,
específica per a un ús no sexista del llenguatge. La seva
difusió es portarà a terme durant 2019.
1.3.19. Campanya de sensibilització contra la violència de
gènere
• S’ha donat continuïtat a la campanya de sensibilització,
iniciada el curs passat, per donar a conèixer el Protocol
de la UdG contra l’assetjament sexual.
• S’ha articulat a través de mesures com una 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’ha fet un encàrrec de 20.000 estovalles de
paper i 1.200 adhesius, que s’han repartit per tots els
campus. Aquesta campanya s’ha reforçat amb diferents
actes acadèmics organitzats principalment en el marc
dels actes commemoratius del Dia Internacional contra
la Violència de Gènere, el 25 de novembre.
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doctorat. Aquest any hi han accedit els primers estudiants
que han nascut després de l’any 2000. Les noves
generacions tenen necessitats i hàbits que els són propis i la
Universitat ha de ser capaç d’adaptar-se als nous patrons
socials, culturals i tecnològics que les caracteritzen.
L’estudiantat ha hagut de fer front a un increment de les
taxes sense una política de beques que el compensi
parcialment, cosa que ha posat en risc l’accés universal a
l’ensenyament superior.

2. Qui: Les persones
La Universitat de Girona és el resultat del treball col·lectiu
de moltes persones; és també un espai de relacions
humanes, amb milers de connexions diàries, des de
l’intercanvi de coneixement en una aula a les gestions
administratives o a la pinya que fa pujar un castell dels
Xoriguers. Una de les senyes d’identitat de la Universitat de
Girona és el valor d’aquestes relacions, la proximitat que
d’una manera o altra uneix a tots els membres de la
comunitat universitària. La UdG és una institució
construïda a escala humana, on les persones, i les relacions
entre elles, són el centre de gravetat entorn del qual
s’organitza la institució.
La Universitat de Girona està formada, en primer lloc, per
l’estudiantat, que és la seva raó de ser. Hi ha més de 15.000
estudiants matriculats a la UdG, als diversos cursos de
graus, als centres adscrits, als estudis de màster o de

La Universitat està formada també pels membres del
personal d’administració i serveis (PAS) i pel personal
docent i investigador (PDI). La situació econòmica de la
darrera dècada i la creixent limitació per part de les
administracions de l’Estat i del país han minvat la capacitat
de millora de les condicions del personal. El control dels
pressupostos de la UdG, de les taxes de reposició de
personal i de la tipologia de places han comportat un
alentiment, i en alguns casos una aturada, de la carrera
professional i del relleu generacional del PAS i del PDI.
Malgrat aquesta situació, l’esforç col·lectiu i individual ha
permès que la UdG mantingui els estàndards de qualitat en
la docència i en el servei. El darrer informe CyD situava la
Universitat de Girona en el cinquè lloc de les 87 universitats
de l’Estat analitzades, en una situació molt destacada tant
en la dimensió de l’ensenyament i l’aprenentatge com en la
de recerca.
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La Universitat és també un agent de transformació del
territori. La recerca, la transferència i les diverses formes de
divulgació han de contribuir a millorar la competitivitat de
les empreses, incrementar la innovació i la creativitat en els
serveis públics i privats, analitzar de forma crítica els
processos socials, econòmics i territorials del nostre àmbit
d’influència i generar les condicions per l’atracció de talent i
la millora dels recursos humans de l’entorn. Els campus
sectorials, el Parc Científic i Tecnològic, les relacions entre
els instituts de recerca i el teixit empresarial o la connexió
creixent entre les demandes socials i econòmiques i la
formació han d’enfortir la relació entre la societat i la
Universitat.
La Universitat de Girona ja no és només la Universitat del
seu hinterland més immediat. És una Universitat d’àmbit
català, perquè la seva àrea d’influència s’ha ampliat a la
segona corona (Osona, l’àrea del Montseny, Alt Maresme) i
està arribant a les Illes o l’Àrea metropolitana de Barcelona.
És una Universitat amb vocació transfronterera, perquè les
relacions històriques amb la Catalunya Nord s’han reforçat
amb projectes estratègics que vinculen les universitats
d’una banda i altra dels Pirineus. I és una Universitat amb
una vocació internacional creixent, perquè ha incrementat el
nombre d’estudiants d’altres països i les relacions amb
universitats europees i americanes.
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Girona, fets que dificulten que alguns estudiants puguin
venir a estudiar a la UdG

2.1. Els estudiants
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
• S’ha integrat l’estudiantat en òrgans on no hi estava
representat, com la de la Comissió de Comunicació.
• Com es comentarà més endavant, s’ha creat la figura del
delegat del Consell d’Estudiants a les diferents facultats.
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

• S'han fet gestions amb la Generalitat de Catalunya i amb
l'Ajuntament de Girona per poder adequar l'edifici de
Seguretat i Salut en el Treball situat al barri de Palau
Sacosta, perquè pugui adaptar-se com a residència
universitària. Actualment la Universitat de Girona està a
l’espera que la Generalitat valori les propostes que té i
decideixi quin ús vol donar a l’edifici.
• Quant als pisos de lloguer per part d’estudiants, la UdG
participa en el Pla Local de l’Habitatge. Aquesta
iniciativa de l’Ajuntament de Girona té com a objectiu
solucionar a la manca d’habitatge de lloguer a l’àrea
urbana de Girona. La Universitat ha col·laborat en la
recollida de la informació, amb una enquesta adreçada a
tot l’estudiantat.
• S'ha canviat el servei web de la borsa de pisos que oferia
la UdG per la col·laboració amb empreses gestores de
plataformes web que faciliten la cerca d'habitatge a
través de xarxes socials.
2.1.3. Valorar que el Consell d'Associacions esdevingui
òrgan estatutari col·legiat i que el seu coordinador
esdevingui òrgan unipersonal
• S’està treballant en la modificació del Reglament del
règim de funcionament del Consell d’Associacions de
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manera coordinada amb el mateix Consell. Un cop feta
la modificació del Reglament, no es creu que sigui
necessari incorporar aquest òrgan als Estatuts.
2.1.4. Crear delegacions del Consell d’Estudiants per grau i
per centre formades pels delegats i representants de les
associacions d’estudiants per aportar al Consell visions
particulars
• S’ha creat la figura del delegat del Consell d'Estudiants a
cada centre docents; estan supervisats pel Consell
d’Estudiants i pels deganats o direcció dels centres. Els
delegats realitzen tasques de suport a la gestió i
administració del mateix Consell d’Estudiants i del
deganat o Ddrecció del centre docent.
2.1.5. 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
• Com a mesura per conciliar la representació dels
estudiants amb les activitat docents i acadèmiques, quan

ha estat possible s’han realitzat sessions no presencials
en òrgans com ara la Comissió Electoral, la Mesa del
Claustre o el Consell Social.
• S’han iniciat els treballs per a la modificació de la
normativa d’avaluació i qualificació que recollirà alguns
d’aquests aspectes.
2.1.6. Mantenir el pressupost del Consell d'Estudiants
• S'ha redistribuït el pressupost del Consell d’Estudiants
per poder cobrir les incorporacions de les figures dels
becaris de les delegacions.
• Addicionalment, s'han fet aportacions econòmiques
extraordinàries i puntuals per a activitats concretes, com
els actes de la 20a Festa Major de la UdG o l'organització
de les Jornades del Congreso de Representantes
Españoles de Universidades Públicas (CREUP) que s’ha
celebrat a Girona el novembre de 2018.
2.1.7. Promoure una normativa de pràctiques
extracurriculars que eviti el treball precari i promogui un
sou mínim raonable per als estudiants, 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
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• S’ha començat a treballar en la normativa de pràctiques
externes, curriculars i extracurriculars, fent una revisió
de la normativa actual a nivell general de la UdG, de la
normativa de cada centre (si en té) i de la normativa que
tenen d'altres universitats catalanes. A partir d'aquestes
dades es farà una proposta de normativa nova que
caldrà consensuar amb les direccions dels centres i amb
els estudiants, i que ha de permetre donar solució als
aspectes de conciliació, borsa d’ajut, reconeixement de
l’activitat del tutor, etc.
• Amb la finalitat que aquesta normativa pugui ser
aprovada pel Consell de Govern aquest curs 2018-19,
s’ha presentat un calendari amb una previsió de
reunions i temes a tractar per la Comissió delegada de
Docència i Estudiants al llarg 2019, com són la
normativa reguladora de les dobles titulacions, la
d’avaluació i qualificació de l’estudiantat i la de
pràctiques acadèmiques externes de graus i màsters.

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

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

• S'ha creat la convocatòria d’ajuts beques salari,
consistents en un import brut mensual de 600€ durant
els mesos de setembre a juny, adreçats a estudiants que
tinguin dificultats econòmiques greus per iniciar o
continuar els seus estudis universitaris de grau. En
aquesta primera convocatòria 2018-19 s’han ofert 12
ajuts.

• S’ha continuat amb el programa de beques del foment
de la participació estudiantil que proporciona ajut
econòmic als estudiants que realitzen tasques de
representació a nivell estatal i internacional.

• Durant aquest curs s’ha recuperat la proposta de
normativa de dobles titulacions elaborada pel grup de
treball que va rebre l’encàrrec de la Comissió delegada
de Docència i Estudiants del Consell de Govern. El
document s’ha presentat al Consell de Degans i s’ha fet
arribar al Consell d’Estudiants i, després d’incorporar
les seves aportacions, serà objecte de debat, discussió i
aprovació, si escau, per part de la Comissió delegada de
Docència i Estudiants del Consell de Govern.
2.1.10. Crear un fons social propi d’ajut, de manera que cap
estudiant deixi d’estudiar per motius econòmics o per
dificultats econòmiques sobrevingudes, garantint així
l'accés universal als estudis universitaris

2.1.11. Dotar d’ajuts específics per fer front al pagament de
despeses de publicació d’articles i de viatges de presentació
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de ponències, especialment per a aquells estudiants que no
disposin de finançament
• Actualment ja existeixen vies per aconseguir
finançament per cobrir aquestes despeses, de manera
que no es considera prioritari establir aquest tipus
d’ajuts específics.
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 traslladat al SUR la necessitat de prioritzar l’acord
del Parlament de Catalunya de reduir les taxes
universitàries, conjuntament amb la resta de rectors
d’universitats públiques catalanes; el SUR ha entès la
petició dels estudiants i ha acollit la proposta com un
dels temes que caldrà prioritzar el 2019.
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
• La Universitat de Girona gestiona el programa de
mobilitat de pràctiques Erasmus+ for Traineeships, per a
la realització de pràctiques externes. En la convocatòria
de 2018-19 es van portar a terme 31 estades a l’estranger

per pràctiques. L’estada mitjana ha estat de pràcticament
quatre mesos, i han estat França i el Regne Unit els
països amb major nombre de programes atorgats.
• A banda del programa Erasmus+, diverses facultats han
ofert estades de pràctiques a l’estranger, especialment a
l’Amèrica Llatina.
2.1.14. Dissenyar un programa d’acollida per als nous
estudiants, que els introdueixi a tots els àmbits de la
Universitat
• Actualment es porta a terme el Curs d’Introducció a la
Universitat, organitzat pel Consell d’Estudiants i amb el
suport del Vicerectorat d’Estudiants i Inserció Laboral.
• Per primera vegada, s’ha portat a terme un acte de
benvinguda als estudiants internacionals de la UdG,
tant als estudiants de mobilitat com a la resta
d’estudiants que cursen estudis a la UdG i provenen de
diversos països.
• Des de l’Àrea de Comunicació i Relacions Exteriors
s’està creant una plataforma d’informació basada en una
representació gràfica dels campus, que està adreçada als
nous estudiants i als estudiants potencials. La
plataforma estarà en funcionament el primer trimestre
de 2019.
• Per al proper curs acadèmic s’està treballant en un nou
programa d’acollida que tingui en compte molts dels
aspectes que ja es tracten en el Curs d’Introducció a la
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Universitat però en un format que incorpori les
plataformes digitals i xarxes socials.

l’accés electrònic als edificis, entre molts altres serveis que
pot oferir la UdG

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

• Després d’estudiar diverses propostes i tipologies
d’aplicacions, s’ha optat per la que ofereix la CRUE a
través d’un conveni signat amb el Banco Santander i s'ha
creat una comissió, liderada per la cap de Biblioteques,
per desenvolupar una appUdG sobre la proposta de
l’appCRUE-Universia. Les reunions de treball internes a
la UdG i amb els tècnics de l’appCRUE-Universia han
permès fixar el nom de l’aplicació, la incorporació de la
marca UdG per tal d’incloure-la en l’AppStore i la
definició de les passarel·les d’informació. Es preveu que
la fase de proves estigui enllestida el juliol de 2019.

• S'han dut a terme reunions per temes de mobilitat amb
els regidors de l'Ajuntament de Girona i de Salt. També
s'han fet tres reunions amb la regidora de Dinamització
del Territori per millorar l'accés a l'habitatge per a
estudiants; s'està avançant per establir una oferta que
comprengui tota l'àrea metropolitana.
2.1.16. Fomentar la vinculació dels estudiants graduats a la
UdGAlumni amb subscripcions gratuïtes
• El Consell de Govern de 26 d’abril de 2018 va aprovar la
normativa reguladora de l’UdGAlumni en la qual, entre
d’altres coses, s’estipulava la gratuïtat de la subscripció
per a tots els titulats de la UdG.
2.1.17. Iniciar els treballs per 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

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

• Des de la Comissió de Política Internacional s’està
treballant en un catàleg de països prioritaris, per tal de
coordinar les accions de mobilitat entre els centres i els
estudis, i establir aliances més sòlides amb unes
universitats de referència.
• La Comissió de Política Internacional ha aprovat una
normativa sobre les beques KA107, adreçades a països
associats fora de la UE. El curs 2017-18 es van atorgar
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ajuts per a 13 destinacions: Etiòpia, Ghana, Madagascar,
Maurici, Seychelles, Geòrgia, Ucraïna, Algèria, Marroc,
Rússia, Malàisia, Kirguizistan i el Marroc. En la
convocatòria de 2018, la Universitat de Girona ha estat
la universitat catalana amb major volum d’ajuts KA107
en termes absoluts.
• S’ha engegat un projecte de valorització de la cultura
jueva i la possibilitat d’establir relacions amb Israel, per
a diverses activitats com l’study abroad. S’han establert
relacions amb l’Oranim College d’Israel i es preveu la
primera activitat el primer semestre de 2019.
• En el marc de les iniciatives d’internacionalització at
home s’ha iniciat el projecte del país convidat. El 2018 les
activitats han estat relacionades amb Mèxic:
conferències, activitats culturals, gastronòmiques…
Durant la presentació de la Setmana de Mèxic es van
lliurar els Premis Mercuri, que premien els centres amb
una major mobilitat.
• S’ha participat en fires de caràcter internacional, amb la
intenció de consolidar els projectes de mobilitat existents
i iniciar noves relacions amb nous espais estratègics.
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2.2.1. Definir un pla d’activitats que superi l'actual model
de pla docent, que permeti equilibrar l’activitat de docència,
recerca i gestió, amb avaluació i rendiment de comptes

2.2. El personal docent i investigador
2.2.1. Defensar l’autonomia universitària, reclamar
l’aixecament de les restriccions de capítol 1
• Aquest és un dels compromisos històrics de la
Universitat de Girona i que també fem nostre com equip
de govern. En aquest sentit, totes les negociacions amb
la Generalitat s’han portat a terme sota aquests
principis. Fruit d’aquestes negociacions, durant 2018
s’han pogut recuperar els 24,8 ETC perduts el 2016, i així
tornar a disposar del sostre màxim que havia tingut la
UdG, que són 1.477,19 ETC. Conseqüentment, aquest
increment ha suposat l’autorització d’un increment de la
despesa de capítol 1 d’uns 548.900€.

• S'ha començat amb l'anàlisi de plantilla de PDI a temps
complet (edat, gènere, distribució per departaments,
capacitat docent, etc.). També s'han començat a definir
les línies bàsiques d’allò que hauria d’esdevenir el pla
d'activitats del PDI.
• Es proposa un pla d'activitats que garanteixi una
capacitat docent modulada per indicadors de inputs i
outputs en recerca i alhora amb indicadors de qualitat i
innovació docent. El pla d'activitats permetrà una anàlisi
individualitzada a cada PDI, de la unitat estructural
(departament-institut) i del conjunt de la universitat.
2.2.3. 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 nou pla d'activitats que s'està definit no tindrà com a
única mètrica el crèdit docent que rep l'estudiant
(ECTS). Es volen tenir en compte com a unitat
acadèmica les hores lectives, la càrrega de treball
diferenciada per la mida de grup docent i també per les
les activitats d’avaluació.
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2.2.4. Assegurar l'estabilització de tots els contractes de
professor lector que els departaments considerin elegibles
per formar part de la plantilla i dels professors agregats en
règim d'interinatge. Calendaritzar les places de manera que
els aspirants es puguin preparar adequadament i es
maximitzi el nombre de places en cada convocatòria
• Amb la DGU s’ha aconseguit que a la UdG actualment
totes les places ocupades per lectors es considerin places
elegibles per a la seva estabilització. Això afecta 14 dels
21 lectors, que no eren elegibles perquè es van integrar a
la Universitat de Girona després de 2002.
• S’ha establert un calendari per a l'estabilització dels
agregats interins dins les possibilitats que permet la
legislació vigent. S’estima que en un màxim de 4 anys
no serà necessari fer ús de la figura de professorat
agregat en règim d’interinatge ja que la taxa de reposició
permetrà la transformació de professorat lector elegible
a professorat agregat sense necessitat de fe ús de figures
intermèdies.
• S'han acordat unes directrius, aprovades per Consell de
Govern, sobre la priorització en l'estabilització del
professorat agregat en règim d’interinatge. Aquestes
directrius tenen en compte aspectes com el temps en
règim d'interinatge, la durada de la carrera acadèmica o
el nivell d'acreditacions.
• S'han definit els procediments per acreditar la
desvinculació en una plaça d’agregat o de catedràtic
contractat.

• Des d’un punt de vista pressupostari, en la previsió de
capítol 1 de les anualitats 2018 i 2019 s'ha donat cabuda
a totes les transformacions de places de lector a agregat
interí i les estabilitzacions d'aquestes places mitjançant
concurs.
2.2.5. Equilibrar el desenvolupament de les plantilles de tots
els departaments. Fixar els criteris per assegurar una taxa
de reposició mínima de professorat per garantir el relleu
generacional i el trànsit de coneixement entre generacions i
tendir que els departaments tinguin piràmides d’edat
equilibrades
• El 2018 s'han fet accions molt concretes en aquest punt
en alguns departaments (Història i Història de l'Art,
Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística, Dret
Públic, etc.). Aquestes accions es continuen fent per a
nova incorporació de professorat temporal a partir del
febrer de 2019 (Enginyeria Elèctrica, Electrònica i
Automàtica, Dret Públic, etc.)
• Per al curs 2019-20 es definiran uns criteris per distribuir
aquestes accions d'una forma més objectiva entre els
departaments.
2.2.6. Equilibrar el nombre de noves places (captació de
talent) amb la promoció del professorat funcionari i
contractat
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• El 2018 s'han pogut fer accions de noves incorporacions i
transformacions de places. Justament s'ha buscat aquest
equilibri entre les dues estratègies, la captació de talent i
la promoció del personal funcionari i contractat:
8 noves incorporacions amb professors lectors Serra
Húnter a la segona convocatòria de 2018
‣ 1 nova incorporació d'agregat vinculat al
Departament de Ciències Mèdiques
‣ 5 consolidacions de places d'agregat actualment amb
règim d'interinatge (pendents d’executar)
‣ 2 consolidacions d’ex-Ramon y Cajal (pendents
d’executar)
‣ 6 promocions de titular d'universitat a catedràtic A
més s'han executat 22 consolidacions de places en
règim d'interinatge que ja venien definides per
l'anterior oferta d’ocupació pública.
• Està en procés de definició de l’oferta d’ocupació
pública de 2018 que definirà les accions d’incorporació,
estabilització i transformació de places el 2019. En
aquesta definició es tornarà a prioritzar l’equilibri entre
la captació de noves incorporacions, l’estabilització de
les actuals places en règim d’interinatge i la promoció a
figures de catedràtic.
• La participació en la convocatòria Beatriz de Galindo del
Ministeri ha permès obtenir 2 incorporacions
d’investigadors distingits (Dret Públic i Didàctiques
Específiques) de les 5 propostes presentades.
‣
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2.2.7. 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
• Es proposa que les bases generals reguladores dels ajuts
destinats a investigadors en formació IFUdG 2019-22,
que s’estan treballant en el marc de la Comissió
delegada de Recerca, Transferència i Doctorat, recullin
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 tal de
no frenar la seva activitat de recerca.
• S'han aprovat les bases generals reguladores dels ajuts
destinats a investigador en formació finançats pels grup
de recerca de la UdG (IF-GR) i en aquestes bases es
permet que els investigadors Ramon y Cajal, els lectors,
els directors d’investigació i, en general, el professorat
temporal a temps complet, puguin sol·licitar ajuts IF-GR
en les mateixes condicions que la resta de PDI.
2.2.8. Establir els criteris de continuïtat dels investigadors i
professors no permanents cap a places d’agregats i
investigadors distingits

• Les polítiques de personal dels departaments de la UdG
han de permetre compaginar la convivència de
professorat pròpiament temporal amb professorat que
està ocupant una plaça temporal elegible per ser
transformada en una plaça de professor permanent.
• En les directrius de contracció de nou personal docent i
investigador s’han integrat aquestes dues tipologies de
PDI temporal fent-les compatibles amb el pla de
plantilla teòrica aprovat pel Claustre fa tres anys.
• Amb aquesta acció els departaments han guanyat en
flexibilitat en estimar quina política de contractació
creuen que és la més oportuna.
2.2.9. Establir rebaixos al professorat a partir dels 60 anys i
durant els 5 anys previs a la seva jubilació voluntària, per
tal d’afavorir el relleu generacional. Si aleshores no es
jubilessin tornarien a la seva docència sense rebaix
• S'ha modificat el Reglament de Professorat Emèrit per
permetre accedir a aquesta figura de contractació també
per jubilació voluntària. Així, el professorat que vol fer
una transició de l'etapa activa a la jubilació ho pot fer en
el moment que vulgui, sense necessitat d'esperar als 70
anys, i ho pot fer d’una forma més gradual que accedint
a una jubilació definitiva.
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2.2.10. Flexibilitzar els contractes de professorat a temps
parcial de manera que s'ajustin a múltiples de 0,25 crèdits
per contractes semestrals i 0,5 crèdits per contractes anuals
fent que els contractes s'ajustin a l'encàrrec docent
• S’ha passat de set nivells de contractació de professorat
a temps parcial (des d’1,5 crèdits per semestre a 9 crèdits
per semestre) a realitzar fins a 30 nivells de contractació
de professorat en permetre múltiples d’assignació
docent de 0,25 crèdits en contractes semestrals i de 0,5
crèdits en contractes anuals.
• Aquesta acció permet una proposta molt més flexible de
contractes que tenen un ajust més natural amb l’encàrrec
docent que es proposa en el pla docent de cada curs o de
cada semestre.
2.2.11. Crear la figura de l’investigador actiu a temps parcial
perquè els associats mèdics i clínics tinguin el mateix
reconeixement dins la UdG que els investigadors actius a
temps complet
• Està previst que en els propers mesos es modifiqui la
normativa de reconeixement d’investigador actiu de la
UdG i s’aprovi el pla d’activitats del PDI, i que ambdós
recullin l’especificitat dels associats mèdics i clínics i
aquests puguin ser reconeguts a la UdG com a
investigadors actius a temps parcial.

2.2.12. Valorar la possibilitat de contractar investigadors a
temps parcial per permetre la seva participació en projectes
de recerca
• La contractació d’investigadors en contractes d’obra i
servei associats a la seva participació en projectes de
recerca es flexibilitza amb diferents nivell de dedicació
horària (en múltiples de 5 hores de dedicació setmanal).
• A més es permet la contractació de personal associat a
contractes de transferència i associat a projectes de
recerca (si la justificació de despesa elegible ho permet)
amb cofinançament del capítol 1 genèric per la docència
que facin.
2.2.13. Habilitar la possibilitat de disposar de fins a dos
anys de formació subvencionada per assolir un determinat
nivell d'anglès i per facilitar-ne l'aprenentatge
• Els cursos de llengües que s'ofereixen des del Servei de
Llengües Modernes permeten aquesta subvenció. El
personal docent que hi pot accedir és qualsevol
professor o investigador de la UdG. L’únic requisit que
ha de complir el professorat es l’aprofitament del curs
de formació.
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2.2.14. 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

2.2.16. Permetre una bestreta de fins al 100% d’una nòmina
mensual líquida a l’any, per a personal permanent i no
permanent, agilitzant la justificació i com a mínim de
1.250€

• Durant 2018 s’ha executat el pla RENOVI de renovació
dels equips informàtics del PAS amb dedicació a tasques
administratives. Aquest programa ha vingut
acompanyat d’una anàlisi individualitzada dels llocs de
treball efectuat per l’Oficina de Salut Laboral per tal de
millorar i corregir les deficiències d’aquests.

• S’ha integrat i augmentat el topall per als sous més
baixos. Es pot demanar sempre l'import net d'una
nòmina mensual i per als sous més baixos fins a 1.250€.

2.2.15. Facilitar al màxim possible i en el marc de la
legislació del sistema universitari català que el professorat a
temps parcial gaudeixi de les mateixes condicions de
treball, formació i promoció que la resta de PDI
• Les condicions de treball i les possibilitats d’accedir a les
accions formatives que proposa la UdG, ja sigui des de
l’Institut de Ciències de l’Educació, des del Servei de
Llengües Modernes, des de l’Oficina de Salut Laboral, o
des de qualsevol altre servei de la UdG (Biblioteca,
Oficina de Cooperació, etc.), són equiparables entre el
professorat a temps complet i el professorat associat a
temps parcial.
• L’obtenció de graus acadèmics, per exemple el doctorat,
permet millores retributives tant als professors associats
com als professors a temps complet.

2.2.17. 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 capacitat docent del professorat en el curs 2018-19
ja s’ha aplicat que la capacitat docent dels professors es
manté un curs més en el cas de maternitat o en el cas de
malaltia de llarga durada.
• Està previst que en els propers mesos es modifiqui la
normativa de reconeixement d’investigador actiu de la
UdG i s’aprovi el pla d’activitats del PDI, i que ambdós
regulin el manteniment de la condició d’investigador
actiu en cas de malaltia de llarga durada o de permís de
maternitat.
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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

2.3. El personal d’administració i serveis
2.3.1. Defensar l’autonomia universitària, reclamar
l’aixecament de les restriccions de capítol 1
• Aquest és un dels compromisos històrics de la
Universitat de Girona i que també fem nostre com equip
de govern. En aquest sentit, totes les negociacions amb
la Generalitat s’han portat a terme sota aquests
principis. Fruit d’aquestes negociacions, durant 2018
s’han pogut recuperar els 24,8 ETC perduts en 2016, i
així tornar a disposar del sostre màxim que havia tingut
la UdG en els millors moments, que són 1.477,19 ETC.
Conseqüentment, aquest increment ha suposat
l’autorització d’un increment de la despesa de capítol 1
d’uns 548.900€.

• La Universitat de Girona disposa actualment de 15 llocs
de treball vacants per baixes produïdes el 2017 i 90 llocs
de treball ocupats de forma temporal i ininterrompuda
en els 3 anys anteriors al 30 de desembre de 2017. Atès
que la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2018
preveu poder ocupar aquestes places, la UdG va
certificar i sol·licitar davant de la Direcció General
d’Universitats l’autorització per tal de poder integrar el
total d’aquestes places en l’oferta pública d’ocupació de
2018.
• El passat 19 de novembre la DGU va autoritzar la
convocatòria d’aquests 105 llocs de treball més 1 plaça
addicional, que afegits als 26 provinents de les ofertes
públiques d’ocupació anteriors sumen un total de 132
places a cobrir definitivament en els propers anys.
2.3.3. Dotar de més responsabilitat i autonomia les unitats
per aconseguir un major grau d’eficiència, amb confiança i
rendiment de comptes
• Ja es disposa d’un nou model de descentralització de les
comandes de compra de bens i serveis distribuïda entre
els caps de les unitats.
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2.3.4. Donar més atribucions i capacitat de decisió als caps
de servei, i al PAS en general, fent-lo més participatiu i
corresponsable de la gestió universitària
• S’ha iniciat l’estudi i anàlisi de les diferents eines o
estratègies de participació que utilitzen les diferents
unitats administratives, amb una doble finalitat: per una
banda, detectar les eines de participació d’ús més
generalitzat i les més específiques,
i donar-les a
conèixer. Per altra, consensuar unes eines de participació
comunes per a totes les unitats i per fomentar així la
participació de tot el personal.
2.3.5. Establir una carrera horitzontal del PAS en el lloc de
treball mateix
• Els esforços en la gestió del personal s’ha centrat durant
el primer any en les activitats següents: la modificació
de llocs de treball; la redefinició de funcions dels llocs
modificats; el concursos derivats d’aquesta modificació;
la realització dels diferents processos massius de tria i
trasllat per part de funcionaris de carrera i interins, tant
dels administratius com dels auxiliars de serveis;
l’oferta d’ocupació pública i altres accions de millora de
les condicions de treball.
• Pel que fa a l’establiment de la carrera professional
horitzontal, s’ha iniciat amb la recopilació dels estudis
fets en anys anteriors i la valoració d’aquests.

2.3.6. 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
• Amb l’assessorament de l’Oficina de Salut Laboral,
s’han atès totes les sol·licituds d’adaptació del lloc de
treball per raons de salut. En els casos que l’adaptació
del lloc no era suficient per garantir unes condicions de
treball adients a la valoració de capacitats s’han realitzat
els trasllats oportuns sempre d’acord amb el treballador.
2.3.7. Establir reunions periòdiques de coordinació entre la
Gerència de la Universitat i els caps de servei i els
administradors de les àrees d’estudi
• S’han celebrat reunions de coordinació general, de
forma regular, entre la Gerència i els caps de servei i
administradors d’àrea. En dues reunions, a més, ha
participat el rector: la presentació de la modificació de
l’RLT i la presentació de la diagnosi de pla estratègic.
• A més d’aquestes reunions generals s’han celebrat de
forma continuada reunions de coordinació per àmbits de
treball.
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2.3.8. 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

2.3.10. Incrementar la formació fins a 90h/any, per a
funcionaris i laborals, fixos i interins, especialment en
anglès i en eines ofimàtiques, en funció de les necessitats
del servei

• S’han contractat les noves funcionalitats de l’aplicació de
gestió horària per permetre una major flexibilització
horària i per assegurar l’aplicació de les mesures de
conciliació familiar.

• S’ha incorporat aquest increment de 90h/any de
formació per a tot el personal. Conjuntament el Servei
de Llengües Modernes, el Servei de Recursos Humans i
l’ICE han ofert un pla de formació en llengües
estrangeres, molt especialment en anglès, amb gran
diversitat d’horaris i nivell, amb la finalitat de facilitar a
tots el personal aquesta formació.

2.3.9. Reformar l'RLT incorporant un catàleg de llocs de
treball on es defineixen les funcions de cada plaça,
adequada als nous temps i consensuada amb els
representants dels treballadors
• La modificació de l'RLT es va aprovar al Consell de
Govern de 6 de març de 2018 i va ser ratificada
posteriorment pel Consell Social. S’han catalogat en
aquest moment les funcions corresponents a 10 llocs de
treball de tècnic grup A2, 2 llocs de treball de tècnic grup
A1, i 2 llocs de treball d’administratiu especialitzat.
D’entre aquestes catalogacions cal destacar
les
corresponents als 10 nous llocs de treball tècnic integrats
a l’OITT, l’ORE i l’ACRI i a un tècnic d’e-administració.

2.3.11. Habilitar la possibilitat de disposar de fins a dos anys
de formació subvencionada per assolir un determinat nivell
d'anglès i per facilitar-ne l'aprenentatge
• S’ha creat el sistema que permet disposar de fins a dos
anys de forma subvencionada per assolir un determinat
nivell d’anglès.
2.3.12. Permetre una bestreta de fins al 100% d’una nòmina
mensual líquida a l’any, per a personal permanent i no
permanent, agilitzant la justificació i com a mínim de
1.250€
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• Com en el cas del PDI, aquesta proposta s’ha integrat i
s’ha augmentat el topall per als sous més baixos. Es pot
demanar sempre l'import net d'una nòmina mensual i
per als sous inferiors fins a 1.250€.
2.3.13. Reassignar els tècnics de pràctiques a les àrees
d’estudi i incorporar tècnics addicionals per cobrir totes les
àrees
• La nova RLT aprovada el 6 de març de 2018 ha
incorporat aquesta proposta. La UdG disposava de 3
tècnics de pràctiques adscrits a l’Oficina Universitat
Empresa, que donaven suport als diferents centres
docents. S’han assignat els 3 tècnics ja existents a 3 àrees
d’estudi i s’han creat 3 nous llocs de treball de tècnics de
pràctiques en empreses (TPE). D’aquesta manera, cada
àrea d’estudi disposarà d’un TPE.
2.3.14. Reestructurar l'OITT amb el personal tècnic de
projectes pertinent revertint l’excessiva funcionarització
recent
• Amb la modificació de l'RLT es relaboralitzen 7 llocs de
treball de la OITT. Aquesta acció ha permès dotar d’una
estructura tècnica especialitzada les seccions de:
‣ Projectes europeus i internacionals (2 tècnics)
‣ Transferència i valorització (3 tècnics)

‣

Secció de Gestió econòmica (1 tècnic de projectes
europeus i 1 tècnic de contractes i convenis).

2.3.15. Equiparar el nivell salarial dels tècnics de laboratori
a tècnics informàtics
• Amb la modificació de l'RLT aprovada pel Consell de
Govern es dona compliment a la reivindicació històrica
dels tècnics de laboratori, fins aquell moment grup 3 p),
d’equiparació a la catalogació dels tècnics informàtics,
grup 3 any). Aquesta acció afecta un total de 35 llocs de
treball:
‣ 11 tècnics de laboratori de l’àrea d’estudis de
Ciències
‣ 11 tècnics de laboratori de l’àrea d’estudis tècnics
‣ 6 tècnics de l’àrea d’estudis de la Salut
‣ 1 tècnic de laboratori i 2 tècnics d’imatge de
l’àrea d’estudis d’Educació i Psicologia
‣ 2 tècnics de laboratori dels Serveis Tècnics de
Recerca
‣ 1 tècnic de laboratori de l’àrea d’estudis de
Lletres i Turisme
‣ 1 tècnic d’imatge de la Biblioteca.
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2.3.16. Possibilitar l’accés per promoció de l’escala E a la C
• Aquelles places d’administratius (grup C1) que han
quedat vacants s’han ofert als funcionaris auxiliars de
serveis (grup E) que disposen de la corresponent
titulació corresponent per accedir-hi, i s’han cobert de
manera provisional.
• La totalitat d’auxiliars de servei que han optat a la
promoció l’han assolida.
2.3.17. 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 convocatòria 2018 ha incorporat les 12h màximes i la
permanent obertura per possibilitar la demanda en
qualsevol moment. També ha clarificat els motius que
permeten sol·licitar-lo, tant per raons de conciliació, com
per raons de projecte.
• La comissió de teletreball ha millorat el pla pilot per tal
que amb les millores oportunes pugui esdevenir
definitiu el 2019.
2.3.18. Avançar decididament en la millora de la conciliació
del personal d'administració i serveis, compatibilitzant-ho
amb les necessitats del servei.

• S’ha incorporat a l’aplicació de gestió horària una
dotació de 30 hores per a la conciliació de la vida laboral
i familiar. El personal de la Universitat de Girona està
gaudint en aquest moment d’aquesta acció concreta.
2.3.19 Facilitar el gaudi de permisos i llicències sense sou a
partir dels 5 anys d’antiguitat
• S’ha implementat aquesta possibilitat, d’acord amb les
disposicions legals.
2.3.20. Incrementar la mobilitat internacional del PAS, per a
entrar en contacte amb bones pràctiques que es
desenvolupin en altres universitats
• S’ha estudiat la possibilitat de que la Universitat de
Girona participi en projectes europeus que faciliten la
mobilitat internacional del PAS. El resultat d’aquest
estudi ha estat positiu i per tant s’implementarà d’acord
amb l’interès manifestat pel PAS.
2.3.21. Mantenir reunions amb els representants dels
treballadors (PAS funcionari i PAS laboral)
• S’han mantingut reunions periòdiques amb tots els
representants del PAS funcionari i laboral, a les
comissions de seguiment i en reunions específiques de
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negociació dels diferents temes que requereixen la
participació dels representants dels treballadors, d’acord
amb la llei.
• També hi ha hagut reunions de la comissió de formació,
de la comissió de salut, de la borsa de funcionaris, de la
comissió de teletreball i d’altres.
2.3.22. Reforçar els serveis o unitats impactats per l'entrada
en vigor i les exigències de les lleis de contractació pública i
protecció de dades
• Com a conseqüència de la nova Llei de contractació
pública s’ha reforçat la Secció de Contractació i
Patrimoni del SEPiC amb un tècnic jurídic.
• Així mateix, s’ha reforçat el SOTIM amb un tècnic de
suport per a la redacció de plecs de contractes marc i
d’homologació per a l’execució d’obres i de
manteniment d’instal·lacions.
• Pel que fa a la protecció de dades, s’ha contractat un
expert extern per a l’assessorament tècnic i se l’ha
nomenat com a delegat de Protecció de Dades de la
UdG.
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2.4. La societat
2.4.1. Crear les carteres de Vicerectorat de Territori i
Compromís Social i de Vicerectorat de Comunicació i
Relacions Exteriors, per recuperar la presència de la UdG en
el territori i el lideratge institucional que ha exercit
• S’ha creat el Vicerectorat de Territori i Compromís Social
per donar més rellevància a la implicació de la UdG amb
el territori, amb el qual ens sentim compromesos, i a
l’activitat imprescindible de compromís social que
desenvolupa la UdG.
• S’ha creat el Vicerectorat de Comunicació i de Relacions
Exteriors, amb la finalitat de millorar els processos de
comunicació interna de la Universitat, i també la

promoció de la UdG, amb una política de màrqueting
adaptada a criteris nous: màrqueting digital, transició de
la informació textual a la informació audiovisual,
innovació en els canals, integració de les xarxes socials i
incorporació de les narratives en les accions de
comunicació. S’han agrupat totes les accions de relacions
exteriors en una sola cartera amb la intenció de
coordinar les accions en els diversos àmbits geogràfics
(espai transfronterer, Unió Europea, Mediterrani i
accions a l’Amèrica Llatina i nous espais).
• Per reforçar els dos vicerectorats s’han creat les figures
del delegat del rector per al Territori i la Sostenibilitat, la
delegada del rector per a la Igualtat de Gènere i la
delegada del rector per a la Promoció i la Divulgació.
2.4.2. 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
• S'han mantingut converses amb els antics patrons del
Parc, tant públics (Ajuntament de Girona, Diputació de
Girona) com privats (Cambra de Comerç, PIMEC,
FOEG). Tots aquests agents estan convençuts de la
importància del Parc per a les comarques gironines i de
la conveniència de mantenir-ne una gestió pública,
vinculada a la Universitat.
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• S'està fent un seguiment de les diferents fases de la
liquidació del Parc, en les quals de moment no ha
aparegut cap inversor extern interessat en els edificis.
• S'han iniciat converses amb l'Ajuntament de Sarrià de
Ter amb relació a uns terrenys pròxims a l'actual
Hospital Universitari de GironaDr. Josep Trueta, que
podrien ser susceptibles d’admetre futures actuacions
per fomentar la col·laboració universitat-empresa a
semblança del Parc.
• El 2019 es continuarà treballant en la mateixa línia:
s’incidirà en els agents polítics rellevants per tal d'estar
preparats per a la possible devolució del Parc a la UdG.
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
• El febrer de 2018 es va reunir l’equip de govern de la
Universitat de Girona i l’equip de govern de
l’Ajuntament de Girona, per tal d’establir programes
d’acció entre les dues institucions. Com a resultat
d’aquesta reunió, s’han creat comissions de treball
mixtes UdG - Ajuntament de Girona que tenen com a
missió treballar qüestions transversals entre les dues
institucions (mobilitat, promoció, cultura, habitatge…).
• En aquesta mateixa línia, s’han reunit els membres de
l’equip de govern de la UdG i els de l’Ajuntament de
Salt per coordinar les accions entre les dues institucions.

• La Universitat de Girona ha incorporat el concepte de
‘ciutat universitària’ en la seva promoció. S’han realitzat
sessions de treball amb el Patronat Costa Brava Girona i
l’Ajuntament de Girona per promocionar de forma
conjunta les tres institucions i engegar diverses accions
que impliquen els tres àmbits. El 2019 es presentarà el
programa d’ambaixadors, amb la col·laboració de les
tres institucions, i la campanya de promoció a l’Àrea
metropolitana de Barcelona.
• Fruit del treball de les comissions Ajuntament de Girona
- UdG s’han assolit acords, com la nova línia 9 de bus
entre Salt i els campus Centre i Montilivi; els acords
relatius al transport públic i al pàrquing amb el Girona
FC i l’Ajuntament; la participació de la UdG en el Pla
d’Habitatge de l’Ajuntament de Girona; o els acords per
compartir accés a biblioteques.
• En l'àmbit cultural i social hi ha diversos projectes
compartits amb l'Ajuntament de Girona: voluntariat
europeu, agenda cultural compartida, aula d'escriptura i
projecte Rius de llibres.
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
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• S'ha treballat amb els ajuntaments a través de la nova
Comissió de Territori del Consell Social o amb la
presentació del Programa de Campus Sectorials a la seu
de la Diputació.
• S'han explorat les diverses iniciatives de suport a
l'emprenedoria que ja existeixen en la demarcació,
sovint vehiculades per la Diputació de Girona, i que
seran ampliades amb el programa Co-Creix impulsat pel
PECT Girona, Ecosistema Innovador.
• El 2019 s’haurà de concretar quin ha de ser el paper de
la UdG en aquestes iniciatives i es proporcionarà a tots
els ens locals el catàleg de possibles col·laboracions amb
la UdG, que poden anar des d'acollir un estudiant en
pràctiques fins a donar suport a una càtedra.
2.4.5. Coordinar els campus sectorials i els campus
d'excel·lència per àmbits temàtics 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
• S’ha rellançat el Programa de Campus Sectorials. Amb
fons propis i amb el finançament del PECT Girona,
Ecosistema Innovador, s'han contractat fins a 7 tècnics
dinamitzadors dels campus.
• S'ha signat un conveni amb el Patronat de l'EPS per tal
que aquest actuï en les funcions del Campus Sectorial
d'Innovació i Tecnologia.

• S'ha completat la formalització del Campus Salut amb la
constitució del Consell Assessor Sectorial.
• S'està acabant de definir el Campus de Cohesió i
Compromís Social.
• Els Campus Salut, Aigua i Turisme han treballant en la
posada en marxa dels respectius PECT, Projecte
d’Especialització Competitiva i Sectorial.
• S'han dut a terme diverses activitats en el conjunt de
campus: reunions de consells assessors i clústers de
recerca, jornades de reptes sectorials, preparació i
participació en projectes... en aquests i altres campus La
major part de les actuacions tenen un fort caràcter
interdisciplinari.
• El 2019 s'han de consolidar tots els campus, incloent el
que provisionalment té el nom de Robòtica; s'ha
d'establir una dinàmica de contacte permanent amb els
sectors respectius i en el territori; s'ha de començar
l'anàlisi de la docència vinculada a cada campus;
igualment s'ha de continuar desplegant el PECT Girona,
Ecosistema Innovador, amb accions de mobilitat per
intercanviar experiències similars i posant en marxa una
aplicació d'innovació oberta.
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'han signat nous convenis de col·laboració amb entitats
socials i s’han fet visites a les entitats per reforçar el
contacte i oferir noves propostes del col·laboració:com
una nova modalitat d'ajuts d'acció social en el territori o
la possibilitat d'implementar la metodologia
d’aprenentatge-servei en diverses assignatures reglades,
en col·laboració amb les entitats.
• S'ha participat en taules diverses de barris de la ciutat de
Girona i s'han fet visites a associacions de veïns de Barri
Vell i de Montilivi.
2.4.7. 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 fixat trobades periòdiques de coordinació entre la
Presidenta i el rector .
• S’han creat dues noves comissions: la Comissió de
Centres d’Educació Secundària i la Comissió de
Territori, integrada per alcaldes del territori d’influència
de la UdG.
• S’han coordinat les actuacions relatives als ajuts
d’emergència de la UdG i els del Consell Social.
2.4.8. Promocionar que les pràctiques externes curriculars
puguin desenvolupar-se també mitjançant projectes de
compromís social en el territori

• S'ha elaborat una llista de les entitats socials que fan
formació i s’han mantingut reunions amb diverses
d’aquestes entitats amb l’objectiu d’impulsar les
pràctiques d'aquestes entitats a la UdG. S'intenta
potenciar i fer sistemàtic el que s'ha fet de manera
puntual en altres cursos.
• S'ha iniciat un servei d’assessorament sobre voluntariat
europeu, compartint personal amb l'Ajuntament de
Girona.
• S’està treballant amb la Xarxa d'Innovació Docent
d'Aprenentatge Servei de l'ICE per afavorir la
implementació d'aquesta metodologia en els centres i,
per tant, en els plans docents.
• S’han reassignat els tècnics de pràctiques a les àrees
d'estudi de manera que tenen un contacte més proper
amb les direccions dels centres, la qual cosa pot afavorir
el desenvolupament de projectes de compromís social.
2.4.9. 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
• La UPVD, la UIB i la UdG han mantingut diverses
reunions de treball per enfortir les relacions entre les tres
institucions, en col·laboració amb l’Euroregió, que
agrupa l’Occitània, Catalunya i les Illes Balears.
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• S’han activat dos POCTEFA que integren diverses
universitats de l’Occitània i de Catalunya. El projecte
Nattur integra la UdG, la Universitat Jean Jaurès, el
Consell Comarcal del Berguedà, l’Ariège i Girona i està
centrat en l’àmbit del patrimoni natural i el turisme. El
projecte Transversalis està centrat en el LLL (Life Long
Learning) i integra nou institucions d’educació superior,
entre elles la UdG.
• Organitzat per l’Europe Direct Girona, els diàlegs
transfronterers són una iniciativa de trobada entre
ciutadans dels dos costats dels Pirineus per debatre
sobre el futur d’Europa, en el marc de les properes
eleccions al Parlament Europeu. Els debats s’han
organitzat a Girona i Argelers i el març de 2019 es farà la
darrera sessió a Figueres.
2.4.10. Promoure l’OpenUdG també com a eina per
dinamitzar la formació al llarg de la vida
• S’ha creat un grup de treball integrat pel vicerector de
Docència i Planificació Acadèmica, el delegat del rector
per a la semipresencialitat i responsable de l’OpenUdG,
dos membres de l'ICE i els caps del GPA i del SGAE.
• S’està elaborant una guia que estableix què és per a la
UdG la semipresencialitat, que té per objectiu constituir
un ajuda per als centres que estan en aquests moments
plantejant-se titulacions amb aquesta modalitat.

• La guia està pendent de ser presentada a l’equip de
direcció, pas previ a la seva presentació a la Comissió
delegada de Docència i Estudiants. La guia preveu dues
accions en aquesta línia
‣ 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
‣ Impulsar al costat dels professionals que tenim a
la Universitat les metodologies docents i
innovadores més adequades.
2.4.11. Promoure que la Fundació UdG Innovació i
Formació organitzi més cursos en el territori
• S'ha fet una presentació de la Fundació a la Comissió de
Territori del Consell Social, integrada per alcaldes de les
comarques gironines. L’objectiu ha estat posar a
disposició del territori els serveis de la Fundació i cercar
col·laboracions amb els ens locals.
• S'han mantingut reunions amb diferents ens locals per
intensificar l'oferta formativa a les comarques gironines.
‣ Riudellots de la Selva. Diploma de postgrau en
Innovació a la Indústria Alimentària
‣ Calonge i Sant Antoni. Curs d’especialització en
Smart towns
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‣
‣

‣

Santa Coloma de Farners. Curs d’estiu sobre
poesia.
Addicionalment, s’han fet sessions de treball en
els ajuntaments d’Olot i de Lloret de Mar i s’està
en contacte amb algunes entitats de Figueres. El
resultat a curt termini ja és una formació
addicional a Olot per al curs vinent.
També s’està treballant en el conjunt del territori
per a l’acreditació d’idiomes.

2.4.12. 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
• La política d’adreces ha estat la de facilitar que els
estudiants informin d'una adreça que consultin i usin.
Per això se’ls permet usar la institucional proporcionada
o la que ells designin. És a través d'aquesta adreça amb
la qual es comunica la institució amb els estudiants i
amb la qual es vol, en un futur, promocionar la UdG.
• Una via per fer aquesta promoció, entre d'altres, és
l'AlumniUdG, gestionat des del Vicerectorat
d’Estudiants i Inserció Laboral a través de la OUE. En
aquest sentit s'han fet actuacions de divulgació (nou
web) i captació d'exestudiants (campanya a Fira de
Girona). L'objectiu és treballar perquè quan un estudiant

es matriculi a alguna titulació de la UdG doni permís
per incloure les seves dades personals a la base de dades
AlumniUdG quan acabi els seus estudis així com
qualsevol PAS o PDI a l'Associació Seguim Fent UdG
quan acabi la seva etapa laboral a la UdG.
• De la mateixa manera, des de l’ACRI s’ha iniciat una
estratègia de promoció i informació selectiva a partir del
portal Linkedin.
2.4.13. 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
• L’ACRI ha començat a crear un directori d’aquestes
característiques. El catàleg s’ha iniciat de forma
experimental i ja integra una trentena de persones que
tenen o han tingut càrrecs rellevants en el món polític,
econòmic, empresarial, mediàtic, i que s’han format a la
UdG.
2.4.14. 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
• S'ha creat la Comissió de Territori del Consell Social per
enfortir les relacions amb els municipis de la demarcació
de Girona.
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• Sense tenir en compte els actes relacionats amb càtedres,
s'ha estat present en 69 actes de naturalesa diversa per al
territori. Es tracta de reunions per a nous projectes,
assistència a actes organitzats des del territori o des de la
Universitat, inauguració d'actes i participació en taules
rodones.
2.4.15. Desenvolupar un pla de comunicació per fer arribar
els resultats de recerca a la societat
• S'ha nomenat la delegada del rector per a la Promoció i
la Divulgació, que té com a missió millorar la divulgació
de la recerca i col·laborar en les estratègies de promoció
de la Universitat.
• S'ha creat un pla de comunicació que detalla els
objectius estratègics de la comunicació de la UdG i les
accions previstes per portar-les a terme. Aquest pla és el
planner de la Comissió de Comunicació. A cada reunió
de la Comissió es presenten els avenços realitzats.
Aquest pla ha estat presentat a diversos col·lectius de la
Universitat.
Les línies principals del pla són les
següents:
‣

‣

La comunicació de la UdG s’articula a partir dels
conceptes de proximitat, de ciutat universitària i
de compromís social.
La UdG ha de fer una transició des dels formats
offline als formats online. Tres quartes parts del

‣

‣

‣

‣

pressupost de promoció de la UdG s’haurien de
destinar a materials digitals.
D’acord amb les característiques de les noves
generacions (mil·lenials i generacióZ), els
elements textuals han de minvar en favor dels
recursos audiovisuals.
Geogràficament, les estratègies estaran
orientades a reforçar la presència de la UdG a les
comarques gironines, ampliar la corona
d’influència a les comarques limítrofes, entrar a
l’Àrea metropolitana (per a estudis amb molta
capacitat d’atracció) i a les Illes Balears.
Un dels principals reptes de la comunicació en
els propers anys serà la internacionalització de
les accions, perquè les universitats actuals només
poden ser concebudes a una escala global. Ha de
ser molt selectiva perquè la competència és
també global.
Les accions de màrqueting han d’integrar els
criteris d’innovació, creativitat, entorns
col·laboratius, i màrqueting emocional.

2.4.16. 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
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• S’han realitzat 50 sessions informatives a estudiants de
batxillerat i cicles formatius, que representen més de
3.000 estudiants. Més de la meitat de les accions han
tingut lloc en àrees fora de les comarques gironines:
Maresme (6), Mallorca (8), Illes Balears (6), Osona (2),
Vallès Oriental (2).
• S’ha participat en 16 fires i jornades d’orientació
universitària (JOU). La major part d’aquestes accions ha
tingut lloc fora de les comarques de Girona: JOU Jesuïtes
de Casp, JOU Escola Pia de Granollers, JOU Maristes la
Immaculada, Espai de l’estudiant de Valls, Fira
d’Igualada i Fira Universitària del Pla d’Urgell.
• En les accions de promoció digital (Google Ads i
Facebook ads) s’han centrat en els esforços en tres
àmbits: comarques gironines, Catalunya i l’Amèrica
Llatina.
2.4.17. Enfortir la visibilitat del Campus Euromediterrani
d'Excel·lència Internacional (CEI e-MTA) i incrementar les
actuacions compartides amb la UIB
• S'ha analitzat la situació del CEI e-MTA, juntament amb
la Universitat de les Illes Balears. S'ha arribat a diversos
acords, sobretot amb relació a la difusió i publicitat
conjunta, compartida i creuada, dels estudis
(especialment, màsters) d'una i altra universitat.
Aquestes iniciatives haurien de posar-se en marxa
durant el curs 2018-19.

• S'han dut a terme una sèrie d'activitats gràcies al
finançament 2015-18 associat al CEI: la jornada
inaugural del III Congrés Català de Cuina, la trobada de
l'Associació Europea d'Estudiants de Patrimoni
Cultural, o l’organització del TEDxUdG Flowing
Upstream.
2.4.18. 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
• S'han mantingut diverses reunions amb les universitats
de Perpinyà i de les Illes Balears, per tal de rellançar la
relació que ja venia de lluny.
• S'ha treballat per preparar el projecte Universitat
Europea fins i tot abans que sortís la convocatòria (en el
marc del programa Erasmus+) que donarà suport a
aquestes xarxes o aliances entre universitats. A més de
les UPVD i UIB, el projecte inclou, de moment, les
universitats de Lleida, ScienPo (Toulouse), Montpeller 3
Paul Valery i Andorra.
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integritat genera les condicions que afavoreixen la
col·laboració. Les repetides excursions per aquesta ruta
permeten, segons Ortiz de Zárate, generar un canvi
organitzatiu. El bon govern no és l’acció d’un equip de
govern, sinó l’acció col·lectiva dels agents a partir de les
iniciatives de l’equip de govern.

3. Com. El bon govern
El bon govern és la pràctica de la gestió pública basada en
tres principis: la transparència, la participació i la
col·laboració. No és només un canvi de processos i de
pràctiques; és essencialment una transformació de la
cultura de les institucions. Seguint Alberto Ortiz de Zárate,
el bon govern ha de ser el resultat de la confiança i la
legitimitat; de la bona gestió pública, que s’enriqueix a
partir de la confiança en les seves institucions públiques; i
de la corresponsabilitat, en què els diversos agents que
integren la institució participen de forma activa i són
copartícips de les decisions i de les conseqüències de les
decisions.

La societat es troba en un procés de canvis estructurals. Són
canvis que afecten totes les dimensions de la construcció
social i econòmica: els hàbits de consum, les pautes
culturals, les noves prioritats polítiques, les relacions socials
o l’erosió dels models econòmics clàssics. Les universitats
en general i la Universitat de Girona en particular han de
donar respostes creatives a un escenari que no permet la
inèrcia. Per això, el bon govern, que és una exigència no
només legal sinó també ètica, ha d’incorporar la planificació
estratègica i l’adequació de les estructures tradicionals a un
nou entorn. De la preservació d’allò que és nuclear del
projecte universitari i de la transformació d’allò que
reclama una nova lògica en dependrà la supervivència de la
mateixa universitat.

El canvi cultural és un procés que s’ha iniciat en anys
anteriors. El primer pas són les dades i la transparència, que
són la matèria primera que permet retre comptes. Això
facilita la participació dels diversos agents, que incrementa
la legitimitat i propicia els sistemes d’integritat. Aquesta
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• S'ha donat més autonomia als centres docents, en
l’execució dels plans docents, i als administradors de les
àrees d’estudi, en la contractació d’obres que no afectin
l’estructura. Així mateix s’ha donat més autonomia als
treballadors amb l’augment de les hores de concilia i de
teletreball i en la justificació del control horari.
• S’ha obert una plataforma de participació que
proporciona un canal directe entre tota la comunitat i el
govern de la universitat. La Universitat de Girona és la
primera universitat que incorpora una d’aquestes
plataformes de participació, i una de les primeres del
conjunt europeu.

3.1 La governança
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

3.1.2. Analitzar la possibilitat que els directors de centres
docents puguin ser elegits per sufragi universal ponderat
amb la voluntat de millorar la participació de la comunitat
en la governança universitària
• S’ha analitzat la viabilitat d’aquesta actuació i s’ha
conclòs que per dur-la a terme s’hauria d’instar una
modificació dels articles 79 i 109 dels Estatuts de la
Universitat de Girona, que expliciten la competència de
la junta de facultat o escola per elegir la persona que ha
d’exercir el càrrec de degà de la facultat o director de
l’escola i proposar-ne la revocació. Aquesta modificació
dels Estatuts es podria plantejar, si escau, quan la
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comunitat universitària consideri que cal realitzar una
reforma de més ampli abast dels Estatuts.

Estratègic UdG2030, seguit de l'aprovació, si escau, pel
Consell de Govern i pel Consell Social.

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

• Finalment, el segon trimestre de 2019 es posaran en
marxa els grups de treball per cada línia estratègica per
tal de concretar les accions, calendari, finançament, etc.

• S'ha iniciat el procés que té com a objectiu dotar la UdG
d'una visió estratègica a llarg termini, el Pla Estratègic
UdG2030. S'ha contractat una empresa consultora
(LeadtoChange) per acompanyar i assessorar durant el
procés.
• S'han completat les fases de diagnosi, incloent prop de
30 entrevistes amb agents externs, 6 tallers amb
membres de la comunitat universitària, i diverses
presentacions de les hipòtesis que s'han derivat de la
diagnosi, obertes a tota la comunitat.
• S'ha obert el web del Pla Estratègic UdG2030, incloent
l'apartat de posicionament i la possibilitat de participar
amb comentaris a la diagnosi i a les "hipòtesis" d'eixos
de singularització que s'estan treballant.
• Durant els darrers mesos de 2018 es treballa amb la
participació de la comunitat per desenvolupar el
fonament i el contingut, incloent línies estratègiques i
possibles accionsen el marc de les hipòtesis
considerades.
• El primer trimestre de 2019 es culminarà el procés amb
el debat i aprovació pel Claustre, si escau, del Pla

3.1.4. 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
• Dins la seu electrònica, al taulell d'anuncis electrònics
com a un dels serveis d'informació, es pot trobar la
informació pública de subvencions, beques i ajuts.
Aquestes publicacions també es poden trobar al portal
de transparència, a l’apartat de Subvencions i Ajudes
públiques, dins d’Economia. En aquesta pàgina es fa
publicitat de les convocatòries actuals, les històriques i
la previsió.
• Els criteris de concessió es fan totalment d’acord amb les
Lleis 38/2003 i 19/2013, Llei general de subvencions i
Llei de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
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3.1.5. 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
• Els centres docents han tingut autonomia per decidir el
nombre de grups, les optatives que obren i tanquen,
l'assignació de crèdits per millora docent, promoció o
gestió d'estudis. A més, han pogut gestionar els crèdits
resultants de les prioritzacions que han pogut fer amb
els crèdits de pla docent (altres activitats) i dels crèdits
no retornats resultants de les assignatures optatives
desprogramades per manca d’estudiants matriculats.
• Els centres docents han pogut gestionar aquest curs
2018-19 en exercici de la seva autonomia els recursos de
què disposaven per organitzar el pla docent. 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.
• El Consell de Govern d’1 de març de 2018 va aprovar la
flexibilització del criteri relatiu a la mida del grup
necessària per a cada activitat formativa i va anul·lar la
limitació de 60 estudiants per als grups grans de 1r curs,
de manera que es pot disposar de la forquilla d’entre 60 i
80 estudiants prevista per a la resta de cursos. Seguint
aquest mateix acord, l’assignació dels crèdits es va fer de
manera global a cada centre docent.

• El curs 2018-19 s’ha autoritzat que els centres docents
retinguessin els crèdits de les assignatures optatives amb
menys de 10 estudiants i els poguessin reprogramar
atenent a les necessitats que consideressin (noves
optatives, desdoblaments de grups, etc.) o bé
mantinguessin l’oferta inicial si aquesta consistia en
l’optativitat mínima que s’havia d’oferir als estudiants
per poder finalitzar el grau . El nombre total de crèdits
afectats ha estat de 265,15 (165 EPS, 3 FC, 30 FCEE, 15
FD, 3 FEP, 30 FL i 10,15 FT).
• De la distribució inicial de crèdits de recursos docents
als estudis oficials de grau i màster universitari de la
UdG la FEP ha destinat 49,25 crèdits a altres activitats, la
FL 22 crèdits, la FD 4,5 crèdits, l’EPS 1,8 crèdits, la FCEE
18 crèdits i la FM 10 crèdits. La tipologia d’activitats a
les quals s’han destinat aquests recursos ha estat
diversa: 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.
• El model de distribució recursos docents per als graus i
màsters dels centre integrats que s’està treballant, així
com la política acadèmica contemplada en el programa
de govern es fonamenta en els mateixos criteris:
l’assignació dels crèdits es farà 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.
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3.1.6. Endegar les accions corresponents que ens portin a un
model d’assignació de recursos als centres docents que sigui
transparent i reproduïble
• S’està treballant en un nou model d’assignació de
recursos docents, basat en aquests criteris: el grau
d’experimentalitat, el nombre d’estudiants equivalents a
temps complet i criteris de qualitat i un criteri de costos
mínims.
• S’ha presentat en 4 ocasions al Consell de Degans i s’han
recollit les seves aportacions: reducció dels paràmetres i
simplificació, mitjanes mòbils ponderades…
• El model ha de permetre establir de forma objectiva la
necessitat docent dels centres i esdevenir alhora un
instrument per tal que aquests puguin fer política,
redefinir els seus estudis, proposar un nou mapa de
titulacions, incentivar mesures de foment de la qualitat
docent, establir estratègies de cooperació amb altres
centres, etc.
• El model incentivarà també l’ús òptim dels recursos i es
planteja amb la capacitat d’adaptar-se amb agilitat al les
condicions externes, aquelles que es desprenen de
canvis en el finançament, les limitacions del capítol 1, els
espais, canvis legislatius, etc.
3.1.7. Continuar avançant en la implementació de la e-UdG
amb aplicacions que permetin una simplificació dels

processos administratius, una reducció del paper, la
universalització de la signatura electrònica
• Des del gener del 2018 el grup de treball intern d'eadministració ha seguit treballant i ha donat continuïtat
als projectes propis de la UdG i els desenvolupats
conjuntament amb el CSUC i l’AOC.
• El Consell de Govern, en la sessió de 06/07/18, ha
aprovat per unanimitat la Normativa reguladora de la
política d'identificació i signatura electrònica de la UdG.
• S’ha creat una plaça d’administratiu per reforçar la
unitat tècnica de Gerència destinada a l’e-administració.
• S’està treballant per implantar el registre electrònic l’any
2019.
• S’han fet i s’estan fent actuacions per complir amb el
nou marc legal en matèria de protecció de dades caràcter
personal (nomenament del delegat de protecció de
dades (DPD), registre d’activitats de tractament, nous
formularis...).
•
• S’ha iniciat l’actualització de la seu electrònica.
3.1.8. Incorporar els degans i directors dels centres docents
a les reunions del Consell de Direcció, per promoure la
governança i maximitzar la corresponsabilitat de les
diferents estructures universitàries en les decisions preses
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• Els degans i directors de centres docents són convidats a
les sessions del Consell de Direcció. S’han celebrat
sessions periòdiques del Consell de Direcció on s’han
tractat múltiples temes, entre ells el model d’assignació
de recursos docents als centres, el pla d’activitats del
PDI o les previsions de punts a tractar en les sessions de
Consell de Govern.
3.1.9. Fomentar la participació augmentant, si escau, la
representació a les comissions (modificant, si cal, els
Estatuts) per tal de garantir, per exemple, que els cinc
àmbits de coneixement (ciències, ciències socials,
humanitats, salut i tecnologia) tinguin representació allà on
pertoqui
• Inicialment, s’ha modificat la composició del Comitè de
Direcció de l’Escola de Doctorat i de la Comissió
Assessora de Qualitat, amb l’ampliacio del nombre de
membres per augmentar al màxim possible la
representació. S’anirà revisant i estudiant la composició
d’altres òrgans col·legiats amb aquesta finalitat.
3.1.10. Promoure que les comissions siguin itinerants pels
campus de manera que es faciliti que els seus membres
coneguin millor la Universitat

• Aquesta iniciativa s’ha fet en primera instància amb el
Consell de Direcció, el Consell de Degans i el Consell de
Directors de Departament.
3.1.11. Unificar totes les normatives acadèmiques en un únic
document que faciliti l’accés a la informació, elimini les
interpretacions errònies i clarifiqui quines normatives i
reglaments són d’aplicació
• La Comissió delegada de Docència i Estudiants del
Consell de Govern ha previst un calendari de reunions
que afavorirà l’assoliment d’aquest objectiu i establirà la
priorització de les normes subjectes a revisió o
modificació. En aquest moment són objecte de revisió les
següents normatives:
la reguladora de les doble
titulacions, la d’avaluació i qualificació de l’estudiantat i
la de pràctiques acadèmiques externes de graus i
màsters.
• Previsiblement, també serà objecte de revisió
la
normativa de permanència de la Universitat de Girona.
• La codificació de la normativa acadèmica s’anirà
efectuant a mesura que es vagin revisant i modificant les
mateixes.
3.1.12. 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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• El projecte de confeccionar una comptabilitat de costos
per a les universitats públiques forma part de l’agenda
de l'Administració de l'Estat i de la Generalitat.
• La Universitat de Girona, que hi havia començat a
treballar en períodes anteriors a títol particular, s’ha
integrat en un grup de treball de la DGU-AQU que
integra totes universitats públiques catalanes i on s’està
treballant en el disseny del pla CASUC (Comptabilitat
Analítica del Sistema Universitari Català), que fixa la
comptabilitat de costos i l’equiparació de dades a través
de la normalització de la gestió. El grup ha mantingut
diverses reunions i s’han presentat les dades
corresponents a 2015 i 2016.
• En paral·lel, s’està negociant amb el Ministeri perquè
aquest pla sigui homologat al programa CANOA
(sistema de Contabilidad Analítica Normalizada para las
Organizaciones Administrativas).
3.1.13. 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
• Està previst que en els propers mesos es modifiqui la
normativa de reconeixement d’investigador actiu de la
UdG i s’aprovi el pla d’activitats del PDI, i que ambdós
regulin el manteniment de la condició d’investigador
actiu amb relació a l’ocupació d’un càrrec de gestió.

3.1.14. 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
• En les bases d’execució del pressupost del 2018 es va
aprovar donar més flexibilitat a les unitats. Ara és
possible pagar, amb càrrec al pressupost de la UdG,
despeses protocol·làries no vinculades a activitats de
docència o recerca o que corresponguin a activitats
exclusives de l’àmbit intern de la Universitat. Això ha de
permetre promoure espais d’interrelació de la
comunitat. Als pressupostos del 2019 es continua amb la
mateixa línia de foment.
3.1.15. Promoure, conjuntament amb el Consell Social,
meses consultives amb la societat, com podria ser una mesa
amb els directors dels instituts públics i privats de
secundària o una mesa amb els alcaldes dels municipis,
entre d’altres, per copsar les necessitats i alhora donar-nos a
conèixer
• S’ha creat la Comissió de Territori formada per alcaldes
de les comarques gironines i la Comissió de Centres
d’Ensenyament de Secundària, ambdues impulsades per
la UdG i el seu Consell Social, per a reforçar els llaços
amb diferents sectors de la societat.
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• La distribució del pressupost dels màsters encara s’ha
fet seguint els criteris del curs anterior i de forma similar
a com es fa amb els graus. És a dir, en funció dels crèdits
matriculats reals en el curs actual 2018-19, el coeficient
d’experimentalitat i el coeficient de coordinació.
• El 2019 la distribució del pressupost s’ha fet encara amb
criteris propis però s’ha vinculat cada una de les
subunitats amb la unitat estructural (facultat o escola) a
la qual està adscrit el màster.

3.2. Els serveis i els campus
3.2.1. Reforçar als centres docents la gestió de màsters
traslladant al Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants les
funcions del fins ara Centre de Postgraus
• El Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants ha assumit
les funcions d’accés, revisió i valoració dels expedients i
assignació dels estudiants. Així mateix gestiona els
convenis dels màsters interuniversitaris i les
convocatòries de beques i ajuts. De la funció de
promoció dels màsters se n’ha fet càrrec l’Àrea de
Comunicació i Relacions Institucionals (ACRI) i la
matrícula és responsabilitat del centres docents.

3.2.2. Reforçar els centres docents i permetre'ls, 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
• Amb l’assignació de crèdits del curs 2018-19 els centres
docents han tingut autonomia per decidir el nombre de
grups, les optatives que obren i tanquen, l'assignació de
crèdits per millora docent, promoció o gestió d'estudis.
• De la distribució inicial de crèdits de recursos docents
als estudis oficials de grau i màster universitari de la
UdG la FEP ha destinat 49,25 crèdits a altres activitats, la
FL 22 crèdits, la FD 4,5 crèdits, l’EPS 1,8 crèdits, la FCEE
18 crèdits i la FM 10 crèdits. La tipologia d’activitats a
les quals s’han destinat aquests recursos ha estat
diversa: coordinació deprogrames de mobilitat dels
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estudiants, projectes d’innovació docent, plans d’acció
tutorial, millora del reconeixement a la gestió dels
estudis, coordinació de dobles titulacions, assignatures
propedèutiques, etc.
• El curs 2018-19 s’ha autoritzat també que els centres
docents retinguessin els crèdits de les assignatures
optatives amb menys de 10 estudiants i els poguessin
reprogramar atenent a les necessitats que consideressin
(noves optatives, desdoblaments de grups, etc.) o bé
mantinguessin l’oferta inicial si aquesta consistia en
l’optativitat mínima que s’havia d’oferir als estudiants
per poder finalitzar el grau . El nombre total de crèdits
afectats ha estat de 265,15, (165 EPS, 3 FC, 30 FCEE, 15
FD, 3 FEP, 30 FL i 10,15 FT).

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

3.2.3. 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

3.2.5. Consensuar amb l'Ajuntament de Girona les passes
necessàries per obtenir la cessió de l'antic edifici de
Seguretat i Salut en el Treball a favor de la UdG

• L’objectiu d’aquesta acció s’ha assolit amb l’aprovació
del projecte de Pressupost 2019 i queda recollida a les
BEP del mateix. Facilitarà l’execució directa per part
dels centres docents de les seves propostes de millora
dels edificis i les seves instal·lacions. Queda
centralitzada en el SOTIM la contractació de les obres i
de les reformes de les instal·lacions estructurals: aigua,
electricitat, gasos, climatització, alarmes, etc.

• El projecte està en fase d’estudi. És una iniciativa
conjunta entre la Universitat de Girona i l’Ajuntament
de Girona, que també té terrenys afectats. El projecte
reordenarà la zona de l’IES Montilivi i l’antiga carretera,
i facilitarà la construcció d’un aparcament que pot donar
servei tant a la UdG com a l’IES.
• Aquest projecte i l’eliminació de la rotonda davant de la
Facultat de Ciències millorarà la mobilitat dels
autobusos i potenciarà la nova parada de bus executada.

• S'ha treballat conjuntament amb l'Ajuntament de Girona
per a la cessió de l'antic edifici de Seguretat i Salut en el
Treball de la Generalitat de Catalunya.
3.2.6. 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
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• S'han mantingut quatre reunions amb els regidors de
mobilitat dels ajuntaments de Girona i de Salt, i també
amb el director de l'escola ERAM. De moment sembla
difícil aconseguir més estacions de Girocleta, a causa de
la dificultat en el retorn de bicicletes des de Montilivi i
pel creixement en cercles concèntrics del projecte. S'han
instal·lat a Montilivi aparcaments de bicicleta en forma
d'u invertida.
3.2.7. Vetllar pel compliment de l'acord amb l'Ajuntament
de Girona per augmentar la freqüència de transport públic,
cada 15 minuts en comptes de cada 30 minuts
• S'han mantingut quatre reunions amb els regidors de
mobilitat dels ajuntaments de Girona i de Salt arran de
les quals s’ha aconseguit reforçar la línia 8 en hores
punta.
• S'ha pactat una localització nova de les parades de bus a
Montilivi i a Barri Vell per augmentar la capacitat del
bus urbà i millorar l’acompliment de la freqüència.
3.2.8. 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

• Davant la necessitat d’intervenir en els diferents centres
i edificis pel seu estat i d’adaptar-los a noves
normatives, la disponibilitat pressupostària i l’aplicació
de la nova llei de contractació ens obliguen a preveure i
programar les actuacions amb antelació i prioritzar-les
per tal de cobrir les necessitats plantejades de la millor
manera possible.
3.2.9. 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
• D'acord amb l'OSL i l'empresa adjudicatària dels plans
d‘autoprotecció dels diferents edificis, en les revisions
periòdiques es relacionen les actuacions i s’organitzen
per graus de priorització.
• Actualment s'estan iniciant els treballs per a la confecció
d'un pla d‘autoprotecció global d'universitat. També hi
ha actuacions que van lligades als projectes per a
l'obtenció de les llicències d'activitats dels edificis i que
estan en fase d'execució.
• En l’àmbit de la supressió de barreres arquitectòniques,
des de la Unitat de Compromís Social s'ha planificat el
suport d'una intèrpret de llengua de signes per a una
estudiant amb sordesa i s'han localitzat un seguit de
punts foscos de la universitat a partir d'un treball
d'investigació i ara es procedirà a la seva millora.
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3.2.10. 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
• S’hi està treballant d'acord amb la nova normativa
relativa als sistemes d'alarma en edificis públics i que
permet fins l'any 2021 adaptar totes les instal·lacions
actuals.
• S’ha iniciat el treball en el disseny i definició del nou
sistema d'alarmes en cadascuns dels diferents centres i
edificis. Inclou tots els espais exteriors de campus.
3.2.11. Dotar l'ICE dels espais necessaris per poder fer la
formació
• S'ha alliberat un espai al Parc Científic i Tecnològic de la
UdG, perquè es pugui fer servir com a estudi de
gravació per a nous formats docents: càpsules, MOOC…
• S'han impulsat converses entre l'ICE i la Fundació
UdGIF per optimitzar l’ús d'aules, incloent aules
equipades amb infraestructura informàtica.

• Aquesta actuació ha estat ajornada perquè s’ha
prioritzat l'adequació dels edificis per a l'obtenció de les
llicències d'activitats i l'adequació dels espais en
aplicació a la llei que defineix els nous aforaments en
aules i laboratoris i els treballs d'urbanització i definició
dels campus.
• Una vegada fetes aquestes intervencions es podrà fer
aquesta actualització.
3.2.13. 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
• La gran activitat que té la UdG en el capítol d'obres
(adequació d’edificis per a l'obtenció de la llicència
d'activitats, eliminació i reparació de patologies dels
edificis a causa del seu disseny i la manca de
manteniment, aconseguir uns edificis més sostenibles i
confortables, adequar els espais docents a la nova llei
d'aforament, vetllar per la seguretat i eliminació de
barreres arquitectòniques) ha fet necessari el reforç
d’aquestes unitats estructurals.

3.2.12. Actualitzar la retolació de tots els espais de la UdG,
que per canvis d’usos i pel pas del temps han envellit i han
qüestionat la imatge de la Universitat
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3.2.14. 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 la renovació del conveni de col·laboració amb el
GEiEG s’hi afegeix el conveni amb l'UESports Salt per a
l'ús de les instal·lacions esportives per part de la
comunitat universitària a preus més assequibles,
sobretot si són socis del Servei d'Esports.
• S’han establert convenis amb entitats esportives
privades per utilitzar les instal·lacions del Servei
d'Esports de la UdG. (Happy Yoga, per exemple).
3.2.15. Obtenció de la llicència d’activitats de diferents
edificis de la Universitat de Girona
• La manca d’aquesta llicència ha fet necessària la
priorització de la seva obtenció per a la dinàmica
habitual de funcionament de la Universitat. Aquesta
necessitat ha fet que inexcusablement en el període
2018–19 s’executin els projectes, obres de
condicionament i documentació final per obtenir les
diferents llicències.
• Les actuacions afecten els següents edificis: Facultat de
Ciències, edificis P-I, P-II, P-III i P-IV de l’Escola
Politècnica Superior, Biblioteca del Campus de Montilivi
i Facultat de Lletres i Facultat de Turisme.

3.2.16. Eliminació patologies que produeixen humitats o
entrada d’aigua en els edificis
• Una problemàtica recurrent a la gran majoria dels
edificis de la Universitat de Girona per la manca de
manteniment és que tenen filtracions d’humitats i
entrada d’aigua. S’ha iniciat un pla de xoc per
aconseguir la seva eliminació. S’ha contractat un equip
tècnic extern per fer el seguiment, analitzar la patologia i
proposar la solució que resolgui el problema. També
realitzarà el seguiment de l’execució de les obres i el
lliurament del certificat de garantia.
• Aquesta actuació tindrà continuïtat el proper 2019 ja que
les accions de 2018 no han permès actuar en la totalitat
de les patologies.
3.2.17. Millores d’adequació i ampliació zona esportiva
• Davant l’èxit d’associats que té el servei d’esports és
necessària l’actuació de millora, adequació i ampliació
de la zona esportiva. A més, és necessari el trasllat de les
activitats esportives que actualment es realitzen en els
mòduls prefabricats. És imprescindible aquest trasllat
d’activitats per poder desafectar els mòduls prefabricats
i procedir a la seva retirada. El projecte es troba en fase
de redacció.
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3.2.18. Urbanització Campus Montilivi
• S’han eliminat les barreres arquitectòniques en el carrer
Maria Aurèlia Capmany la qual cosa facilita la mobilitat
entre un costat de carrer i l’altre.
• S’ha aconseguit la continuïtat del carrer número 3, que
uneix el carrer Maria Aurèlia Capmany i el carrer
Universitat de Girona. Això ha creat un bon punt d’accés
al Campus des de la cara est.
3.2.19. Enllumenat Campus Montilivi
• Davant la necessitat de garantir la seguretat a la
comunitat universitària i persones externes que utilitzen
els espais de campus s’ha prioritzat la revisió del
projecte d’enllumenat de tot el Campus de Montilivi i
l’inici de la seva licitació, per poder executar les obres.
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3.3.2. 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 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. La qualitat
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
• Aquesta actuació no s'ha iniciat el 2018, ja que els
esforços de l'equip en general i dels vicerectors
responsables en particular s'han dirigit a d'altres
prioritats. En particular, els contractes programa i
finançament per objectius tindran molt més sentit quan
s'hagin aprovat el pla estratègic, el nou model de
distribució de recursos docents i el pla d’activitats del
PDI.

• De moment no s’ha portat a terme amb una acció
finalista derivada a l’execució del pla de millora.
• Tot i així els centres docents han pogut gestionar una
bossa de crèdits de la distribució inicial de crèdits de
recursos docents als estudis oficials de grau i màster
universitari de la UdG. Els crèdits han sorgit del resultat
de les prioritzacions que han pogut fer els centres amb
els crèdits de pla docent (altres activitats) i dels crèdits
no retornats resultants de les assignatures optatives
desprogramades per manca d’estudiants matriculats. La
destinació d'aquests recursos ha estat diversa:
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 i algunes accions destinades a la millora
de la qualitat.
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3.3.3. 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 mantingut diverses reunions amb unitats
afectades i s'han escoltat les demandes que han fet i les
disfuncions que hi troben. Els vicerectors responsables
d’aquesta acció (Qualitat i Transparència i Recerca i
Transferència del Coneixement) prepararan una
proposta basada en quantils, que es debatrà en el si de
les comissions escaients a principis de 2019.
3.3.4. Regularitzar els continguts telemàtics disponibles a la
intranet de la UdG en compliment de la normativa de drets
d’autor
• La priorització d'altres tasques com han estat el pla
docent, el model de recursos docents o l'app UdG, entre
d'altres, han fet que no s'hagi iniciat aquesta tasca. Sí
que s'ha començat a treballar, per contra, a fer un
seguiment dels recursos de programari existents.

3.3.5. 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, que
identifica les institucions i organitzacions de recerca que
donen suport a un entorn de treball favorable
• Emmarcat en l’estratègia HRS4R (Human Resources
Strategy for Researchers) de la Comissió Europea, s’ha
iniciat el procés per obtenir la distinció HR Excellence in
Research, que identifica les universitats i institucions que
generen i donen suport a un entorn estimulant i
favorable al treball dels investigadors seguint els
principis de la Carta Europea de l’Investigador i el Codi
de Conducta per a la contractació d’Investigadors.
• Per tal de facilitar la gestió i justificació dels projectes de
recerca s’ha implementat un nou sistema de càlcul de
tarifes dels serveis cientificotècnics que presta la
institució a través dels STR, amb l’objectiu que
compleixin els requisits de la norma ISO-9001:2015.
3.3.6. 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
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• S’han mantingut reunions de treball amb els
responsables de THE i d’Elsevier per avaluar la situació
de la Universitat de Girona i establir canals de
comunicació directa entre aquestes agències i la UdG.
Des dels vicerectorats de Qualitat i Transparència i de
Projectes Estratègics s’està treballant per traduir
aquestes reunions a resultats tangibles.
• En el marc de l’elaboració del pla estratègic s’ha fet una
anàlisi de situació de la UdG en els diversos
rànquings. La informació es pot consultar directament
en el web del pla estratègic i és una eina útil en el procés
de reflexió del pla.
• El 2018 la UdG ha obtingut uns resultats notables en
diversos rànquings i de manera molt particular en el
CyD i el Greenmetrics. L’ACRI ha realitzat una
campanya específica per posar en valor aquests resultats
en diversos mitjans, com el web, les xarxes socials i les
fires nacionals i internacionals.
• S’ha treballat per millorar els rànquings de
transparència aportant solucions a les deficiències de
transparència detectades en els rànquings.
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• S'ha creat un pla de comunicació que detalla els
objectius estratègics de la comunicació de la UdG i les
accions previstes per portar-les a terme. Aquest pla és el
planner de la Comissió de Comunicació.
• Aquest pla ha estat presentat a diversos col·lectius de la
Universitat: tècnics de transferència dels grups de
recerca, tècnics dels campus sectorials, responsables de
comunicació dels centres, responsables de comunicació
del Consell d’Estudiants, responsables dels centres
adscrits.

3.4. Promoció i comunicació
3.4.1. Elaborar un pla de comunicació que identifiqui els
objectius públics, els missatges institucionals i els canals de
comunicació, i aplicar-lo de forma sistemàtica i integral per
part de totes les unitats i serveis de la Universitat
• S'ha creat el Vicerectorat de Comunicació i Relacions
Exteriors i s’ha nomenat la delegada del rector per a la
Promoció i la Divulgació, amb la intenció de reforçar
políticament les accions de promoció i de comunicació
de la UdG.
• S’ha cobert la plaça de cap de l’Àrea de Comunicació i
Relacions Institucionals, per organitzar i planificar les
accions de màrqueting de la Universitat.

3.4.2. Establir un canal directe de comunicació de la
comunitat amb el Rectorat
• S'ha creat el compte de twitter @UdGovern, l'únic de les
universitats catalanes gestionat per un equip de govern.
El perfil té més de 700 seguidors i una mitjana mensual
de 60.000 impressions.
• El rector gestiona @RectorUdG, que és un dels comptes
d’entre totes les universitats del país, amb més de 2.000
seguidors.
• S’ha posat en funcionament una plataforma de
participació que permet portar a terme debats i
discussions i proposar nous projectes de forma directa.
Tots els membres de la comunitat universitària hi poden
participar activament. Aquesta és la primera plataforma
d’aquestes característiques que s’obre en el conjunt de
les universitats dels Països Catalans i és una de les
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primeres del món en els centres universitaris. La
plataforma ha estat promocionada per la campanya
UdG. La primera’ que posa en valor el caràcter innovador
de la plataforma i potencia el seu ús.
• S’han creat comptes de Telegram, amb els estudiants de
doctorat com a prova pilot. També s’ha posat en marxa
el compte de Telegram d’alertes UdG que permet
notificar de forma immediata situacions relacionades
amb incidents, problemes d’accés o aturades.
• S’ha portat a terme un pla de transformació de la revista
periòdica Gent UdG, que passa a tenir el format d’un
blog o espai continu. Serà ubicat en l’espai de La Meva
UdG, que és un dels espais més visitats del web.

• Sense tenir en compte els actes relacionats amb càtedres,
s'ha estat present en 69 actes de naturalesa diversa en el
territori.

3.4.3. Dotar els centres docents de capacitat de promoció
pròpia coordinada amb la promoció de la Universitat
mateixa

3.4.6. 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 durho a terme

• S’ha donat suport a algunes iniciatives de les facultats
en la promoció específica dels seus centres. El 2019 es
portarà a terme un pla de treball per a cada centre
docent amb la intenció de donar suport a les iniciatives
de promoció específiques i coordinar-les amb les
estratègies generals de la Universitat.
3.4.4. 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

3.4.5. Crear un nou sistema de comunicació entre l'equip de
govern i la comunitat universitària: twitter, modificació de
La Meva UdG…
• S’han portat a terme totes les accions detallades en el
punt 3.4.2. Els diversos mitjans (Twitter, Telegram…)
connecten tant el rector com l’equip de govern amb la
comunitat universitària.

• S’ha dotat la figura de cap d’àrea de l’ACRI i s’ha
reorganitzat l’àrea.
• S’ha duplicat la despesa en promoció i els recursos
destinats per la Universitat a la promoció.
• S’han realitzat reunions de treball específiques entre el
personal de l’ACRI i diversos membres de la comunitat
universitària (gestors de transferència dels grups de
recerca, gestors dels campus sectorials, responsables de
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comunicació dels centres…). En aquestes reunions, s’han
presentat les funcions de l’àrea, els seus membres i les
accions de comunicació previstes per al curs acadèmic.
• S’ha ampliat la composició de la Comissió Assessora de
Comunicació, amb la intenció d’integrar la diversitat de
la comunitat universitària en la gestió de la comunicació
i la promoció.

• Els investigadors i grups de recerca han participat a
diferents activitats de divulgació i disseminació. S'ha
participat a La Ciència entre tots (organitzada pel CRP
Gironés), la Nit de la Recerca (organitzada per la càtedra
C4DUdG), el TEDxUdG (Flowing upstream), la Setmana
de la Ciència (amb xerrades a instituts i tallers) així com a
la Fira de Girona (amb una trentena de tallers).

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

3.4.8. 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

• Actualment, des de l’ACRI s’està treballant en la creació
d’un pla de divulgació que té com a objectiu planificar
els diversos mitjans de divulgació. Aquest pla està
dirigit per la delegada de Promoció i Divulgació. Es
presentarà durant el primer semestre de 2019 i detallarà
les accions previstes pels propers tres anys en aquest
camp.
• La Universitat de Girona ha continuat treballant en les
estratègies de divulgació i atracció de talent mitjançant
les accions orientades als estudiants de batxillerat:
CRACS (Congrés de Recerca d’Alumnes de Centres de
Secundària), Campus PreBat i Jove Campus de Recerca.
• Algunes activitats vinculades als campus sectorials
(reunions dels consells assessors de cada campus,
jornades de reptes sectorials, enviament de butlletins
tipus update o newletter) han permès directament o
indirecta fer difusió d'algunes recerques de la UdG.

• S’ha potenciat la participació dels centres docents: en els
estands a Fira de Girona i Expojove, amb la presència de
degans al Saló de l’Ensenyament i amb la participació
activa dels centres en les Jornades de Portes Obertes.
3.4.8. 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
• S’ha potenciat la participació dels centres docents en les
següents fires: Fira de Girona, Expojove, presència de
degans al Saló d'Ensenyament i participació activa dels
centres en les Jornades de Portes Obertes.
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3.4.9. Promoure jornades de portes obertes específiques per
a cicles formatius de grau superior, en aquells centres on
s’escaigui
• S’ha organitzat la primera edició d'una jornada de
portes obertes dedicada als cicles formatius.
3.4.10. Realitzar una anàlisi anual de la procedència i
preferències dels estudiants 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
• Aquesta acció s'ha iniciat amb un estudi com a pilot.
S'han demanant al SGAE les dades d'opcions de
preferència d’estudiants de nova entrada per veure
quines eren les seves alternatives a l'estudi assignat.
Aquest estudi i la preferència assignada pot donar
informació de l'atractiu de l'estudi i les competències
que té.
3.4.11. Establir contactes amb els exestudiants per saber
quines mancances i fortaleses tenen la UdG i els estudis que
han cursat

• A través de l'Alumni UdG, la UdG es podrà posar en
contacte amb els seus exestudiants per conèixer aquests
aspectes. També està previst treballar amb les dades que
s’obtenen de l'enquesta que passa la Xarxa Vives per
conèixer les condicions laborals dels estudiants i quin és
el seu grau de satisfacció amb els estudis fets. Aquestes
dades es recullen cada any però fins ara no s'han
explotat. S’ha encarregat al GPA.
•
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 iniciat la roda de trobades amb els centres docents,
per tal de determinar les seves necessitats i establir un
pla de comunicació adaptat a cada necessitat.
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
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• S’ha desenvolupat una aplicació georeferenciada per
visualitzar les càtedres i les seves activitats. Aquesta
aplicació funcionarà com un model per a properes
aplicacions georeferenciades dels diferents elements de
la UdG.
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3.4.14. Fer una promoció integral dels estudis de grau,
màster i doctorat de la Universitat
• S'ha portat a terme un redisseny del material de
promoció. S'han editat fulletons conjunts de màsters i
graus. S'adaptarà tota l'estratègia de comunicació a
partir de la informació que s'obtingui en les reunions
amb els centres.
• En l’àmbit dels Països Catalans, s’ha assistit a les
següents fires, on s’ha realitzat una promoció integral de
la docència de la Universitat de Girona:
‣ Fira d’Estudis Superiors de Menorca
‣ Fira de Mostres de Sant Narcís
‣ Fira Unitour de Mallorca
‣ Fira FAPEL de Barcelona
‣ Espai de l’Estudiant de Valls
‣ Fira d’Igualada
‣ Saló de l’Ensenyament de Barcelona
‣ Saló Futura
‣ Fira Expojove de Girona
‣ Fira Aula de Madrid
‣ JPO de centres
‣ JPO de famílies
• S’ha intensificat la presència de la UdG en fires de
caràcter estatal i internacional:
‣ Saló Aula de Madrid

I Feria Estudiar en España. Colòmbia. El número
de preinscrits en màster procedents de Colòmbia
ha passat de 50 (2017) a 83 (2018).
‣ II Feria Estudiar en España. Brasil. El nombre de
preinscrits en màsters procedents de Brasil ha
passat de 27 (2017) a 32 (2018).
• S’ha incrementat la presència en mitjans. A banda dels
convenis amb els diaris El Punt, Diari de Girona i Ara
(edició Girona), s’ha participat amb accions d’El Món
editorial, FlaixFM i portals digitals dedicats a la
promoció de graus i màsters.
• S’ha portat a terme una campanya de màrqueting
digital, tal com es detalla en el punt 3.4.18.
‣

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
• La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació ha
creat un concurs anomenat La teva tesi en 4 minuts entre
universitats catalanes i per als estudiants de doctorat de
segon any i successius. Cada universitat, i entre elles la
UdG, ha triat un candidat. Des de l'Escola de Doctorat
s'ha organitzat per primer cop el concurs a nivell UdG.
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El concurs ha aixecat prou interès entre els doctorands
de la nostra universitat.
• Per altra banda, i per segon 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 dels
doctorands dels diferents programes de doctorat de la
nostra universitat.

• La Universitat de Girona ha incorporat el concepte de
‘ciutat universitària’ en la seva promoció. S’han realitzat
sessions de treball amb el Patronat Costa Brava Girona i
l’Ajuntament de Girona per promocionar de forma
conjunta les tres institucions i engegar diverses accions
que impliquen els tres àmbits. El 2019 es presentarà el
programa d’ambaixadors, amb la col·laboració de les
tres institucions, i la campanya de promoció a l’Àrea
metropolitana de Barcelona.

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

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

• Com a eina comercial indispensable per a la promoció i
l’atenció a l’usuari, aquest primer any els esforços s’han
concentrat en millorar l’oferta de cursos en llengües
estrangeres -principalment anglès-, tot ampliant a dos
anys el període per realitzar la formació d’un determinat
nivell d’anglès. Així mateix, s’han ofert cursos de
millora continuada en la qualitat dels serveis públics i
d’infografia, nivell bàsic i avançat.
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

• S'ha iniciat una campanya de Google Adwords adreçada
als màsters, amb una estratègia personalitzada per a
cada màster, en la que variava la demanda potencial.
S’ha incrementat sensiblement la visita a les pàgines dels
màsters, però no sempre ha implicat un increment de les
prematrícules.
• S'ha complementat amb una acció de Facebook
Adwords, també per als estudis de màsters i de
doctorat.
• La Universitat de Girona està situada en el primer lloc
de les universitats catalanes pel que fa a la seva capacitat
d’influència a les xarxes socials, segons Universia.
Aquestes són les dades bàsiques de les xarxes UdG:

89

‣

‣
‣

‣

‣

Twitter. Prop de 38.000 seguidors i més de 24.000
tuits en total, amb una activitat molt intensa en
els formats visuals.
Instagram. Prop de 2.000 seguidors, amb un
creixement constant durant tot l’any.
Youtube. Ha estat un dels canals amb major
activitat durant 2018, amb un increment de la
producció audiovisual molt notable. Més de
1.500 subscriptors.
Es manté el canal de Youtube i s’ha iniciat l’ús de
Telegram de forma experimental a l’Escola de
Doctorat i com a perfil d’alertes.
A banda dels canals institucionals, s’assessora
diversos canals específics, amb una gran
activitat, tant dels centres com dels serveis. En
promoció, @UdGent i @UdGmasters actuen com
a perfils específics de graus i màsters.

3.4.19. Incrementar la promoció de la UdG en l'àmbit
internacional, especialment en màsters i doctorats, però
també en uns determinats graus
• S’ha intensificat la presència de la UdG en fires de
caràcter estatal i internacional. Això ha donat lloc a un
increment de les preinscripcions dels estudiants dels
països en els quals s’han fet les accions. En el programa
SEPIE, la UdG ha estat present a les fires de recruitment
de Sao Paulo, de Rio de Janeiro i de Colòmbia. També

•

•

•

•

•

•

s’ha participat per primera vegada a la fira Aula de
Madrid.
En la programació de fires internacionals de 2019 s’han
previst accions a Mèxic, Colòmbia, Perú i Equador. En
un projecte de col·laboració de les xarxes d’universitats
de l’eix (UdG - UVic - UdL) la Universitat de Girona serà
present en una acció comercial a Rússia.
S’han establert contactes amb la Fundació Confunci i
està previst participar en una missió comercial de les
universitats catalanes el 2019 a aquest país.
S’han reforçat les xarxes existents, especialment la xarxa
UNIMED, que reuneix prop d’un centenar d’universitats
de la Mediterrània. La UdG ha presentat la seva
candidatura per ser la responsable de la subxarxa de
turisme d’UNIMED. També s’han reactivat les xarxes
TEIN (d’universitats transfrontereres) i la xarxa AUMO,
amb la represa dels contactes amb la Universitat de
Gènova.
Pel que fa a les fires de caràcter generalista, la
Universitat de Girona ha estat present a les fires NAFSA
(Philadelphia), EIEA (Ginebra) i FAUBAI (Brasil).
S’ha modificat el criteri de publicacions dels màsters,
amb uns materials lleugers que permeten agrupar la
informació de diversos màsters en un sol material gràfic.
Per primera vegada, s’ha portat a terme un acte de
benvinguda als estudiants internacionals, que inclou
tant els estudiants de mobilitat com la resta d’estudiants
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que s’han matriculat essencialment en programes de
màster i doctorats.
• La Universitat de Girona està treballant conjuntament
amb l’Ajuntament de Girona i el Patronat Costa Brava
Girona en un programa d’ambaixadors, per crear una
xarxa de prescriptors de la UdG per tot el món.

• El centre adscrit Qstura ha assumit el compromís de
crear una línia de marxandatge tèxtil. El disseny serà
realitzat per estudiants del centre adscrit i la confecció
serà realitzada per empreses de capital social.

3.4.20. Accelerar la migració del vell web al nou web UdG
• Durant aquest any s’han anat migrant els diferents
continguts de la web. Actualment només queden unes
6.000 pàgines per migrar (en procés). Ja s’ha procedit a
tancar algunes de les pàgines velles definitivament.
• Per tal de dur a terme el procés s’ha comptat amb 2
becaris (fins el 30/06/2018) i s’ha procedit a incorporar 2
persones per a edició i migració i una persona com a
programadora i desenvolupadora per poder donar
resposta a les necessitats d’aplicacions i
desenvolupaments vinculats al web.
3.4.21. Iniciar el projecte de marxandatge de la UdG
• En la passada Comissió de Comunicació es va presentar
un informe sobre el marxandatge a les diferents
universitats i una proposta pel que fa a la UdG, on els
diferents centres escolliran quin és el material més
apropiat. Es valorarà la creació d’una botiga on line.
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Resum de l’activitat docent i investigadora
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L’activitat que caracteritza un centre d’educació superior
com la universitat ve determinada en bona part pel binomi
docència i recerca. Els indicadors internacionals i nacionals
estan avalant la trajectòria de la Universitat de Girona i
estan recompensant l'esforç col·lectiu amb una posició molt
favorable en rànquings diversos. Però darrere de les dades
fredes i els indicadors asèptics hi ha la tasca abnegada i
constant del conjunt de professionals que integren la
comunitat universitària. Seguint els requeriments dels
Estatuts de la UdG, a continuació es presenta un breu
resum de l’activitat docent i de recerca. L’objectiu majoritari
de l’acció de govern no recau en l’execució directa de la
docència i de la recerca, que són competència d’altres
estructures de la universitat, i per això s’ha d’interpretar
aquest breu resum com una introducció al que apareix de
forma detallada en la publicació UdGImpacte que es troba
disponible en l’enllaç https://ja.cat/z5NJz.

dibuixar les línies estratègiques que l’han de fer avançar en
aquest marc i han de definir com es transformen i adapten
les tres funcions bàsiques en el temps. Per això, en un
context de competència global, les universitats han de tenir
en compte no només la seva àrea d’influència sinó també el
marc general del model universitari. La UdG és una
universitat mitjana, generalista i relativament jove, amb
algunes àrees d’especialització molt definides i una
trajectòria basada en la qualitat de la docència, la
intensificació de la recerca i les relacions amb el seu entorn
territorial. Per tal d’avaluar la situació efectiva de la UdG, i
decidir per tant les estratègies amb més rigor, necessitem
comparar-nos amb universitats de característiques similars.
El posicionament de la UdG en diversos aspectes de
l’activitat universitària com ara el finançament, l’activitat
docent, la recerca, el compromís social es pot consultar
a https://ja.cat/XSVFs.

La responsabilitat de l’acció de govern, més enllà del
seguiment de les funcions bàsiques que s’atribueixen a la
universitat -docència, recerca, compromís social- ha de
situar la universitat en un món en canvi constant i ha de
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Estudiants totals de la Universitat de Girona

L’activitat docent
La Universitat de Girona va desenvolupar la seva activitat
docent a més de 15.000 estudiants de grau, màster i
doctorat. Després de la reducció de matrícules del període
2012 - 2014, el nombre d’estudiants s’ha estabilitzat en
aquesta xifra en els darrers tres cursos, amb molt poques
variacions.
Lògicament, la major part dels estudiants són matriculats
de grau. Gairebé el 90% de totes les matrícules de la UdG
pertanyen al primer cicle de l’enseyament superior i la resta
es reparteixen entre el màster i el doctorat. L’evolució dels
estudiants de grau segueix la mateixa tendència general,
amb un recuperació durant el curs 2015-16 que s’ha
mantingut fins l’actualitat.

12.383

12.215

12.220

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15.457

15.436

15.399

15 - 16

16 - 17

17 - 18

Estudiants de Grau de la Universitat de Girona

11.009

10.754

10.664

12 - 13

13 - 14

14 - 15

13.648

13.599

13.597

15 - 16

16 - 17

17 - 18
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La distribució dels estudiants de grau de la Universitat de
Girona en àrees de coneixement mostra el predomini de
l’oferta de ciències socials i jurídiques, que representa més
de la meitat del conjunt. Si es compara aquest
comportament amb universitats similars a la de la UdG, es
pot veure una distribució molt similar. De fet, el model de la
Universitat de Girona és el més equilibrat de totes les
universitats analitzades.

L’evolució dels màsters i els doctorats en el seu conjunt
segueix també una evolució creixent, com el conjunt dels
estudiants de la Universitat. Tanmateix, el curs 2017-18 ha
disminuït el nombre de matriculats de màster respecte del
curs anterior, mentre que el comportament del doctorat ha
estat l’invers.
Estudiants de màster i doctorat de la Universitat de Girona

Distribució dels matriculats en Grau per àmbits de coneixement

1059
màster

UdG

UdL

URV

UIB

UJI

doctorat

UVigo

785

750

Ciències
Socials i
Jurídiques

52.,2

49,9

52,1

61,5

62,4

49,3

Enginyeries

18,4

15,7

15,6

10,9

20,7

30,9

Ciències

12,6

6,6

9,4

8,6

3,0

7,9

Ciències de
la Salut

10,2

22,4

16,7

8,4

5,2

1,6

Art i
Humanitats

6,5

5,3

6,2

10,6

8,7

10,4

624

12 - 13

762

999

983

794

826

778

803

676

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

És, per tant, una situació d’una certa estabilitat en la
matriculació, que s’explica per la dinàmica demogràfica, la
consolidació de la UdG a la seva àrea d’influència, la
captació d’estudiants internacionals en els màsters i
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doctorats i per l’escassa renovació de l’oferta docent. El
nombre d’estudiants de la UdG és molt superior al de les
altres universitats territorials (UdL, URV i UVic), entre
altres motius per la importància dels centres adscrits en
l’estructura de la Universitat de Girona.
L’oferta d’estudis s’ha mantingut relativament estable
durant els darrers anys, de manera que l’increment del
nombre d’estudiants a partir de 2015 s’explica per una
major demanda dels estudis consolidats. El curs 2017-18 la
UdG va oferir 44 estudis de grau, 12 dobles titulacions i una
doble titulació internacional. L’oferta de màsters no va
variar respecte del curs anterior i es van mantenir els 40
màsters (25 propis i 15 interuniversitaris), com també els 14
programes de doctorat.
El curs 2017 - 18 la Universitat de Girona s’han titulat 2.250
estudiants de grau, dels quals 577 pertanyen als centres
adscrits i 1.673 als centres propis. La proporció entre titulats
i matriculats és del 16,5%, una ràtio lleugerament superior a
la de les universitats similars a la UdG. Igualment, el curs
2017 - 18 s’han titulat 595 estudiants de màster, una xifra
molt similar a la de l’any anterior.

Titulats a la Universitat de Girona

Grau

43

Doble grau

10

13 - 14

45

43

42

11

màster

doctorat

45

45

44

42

10

14 - 15

40

11

12

15 - 16

13

12

16 - 17

40

14

14

12

17 - 18
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Les dades sobre els estudiants de formació continuada sí
han davallat significativament respecte del curs anterior,
sobretot per la reducció del nombre d’estudiants de cursos
de postgrau i, en menor mesura, de màsters propis.

Estudiants de formació continuada de la Fundació

3.191

3.203

2.542
2.222

2.280

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18
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Origen dels recursos per a la formació d’investigadors

Ministeri
883.982

L’activitat de recerca
La recerca a la Universitat de Girona es desenvolupa des
d’estructures molt diverses. Aquesta articulació bàsica no
s’ha modificat respecte del curs anterior. La UdG disposa de
24 departaments i 12 instituts de recerca i participa en tres
centres CERCA. Disposa a més de 60 grups de recerca
acreditats en el programa SGR. A banda, es mantenen actius
18 doctorats industrials.
La Universitat de Girona gestiona més de 2,5 milions
d’euros a la formació d’investigadors. Prop de la meitat són
ajuts de la UdG, mentre que la resta són els programes FI de
la Generalitat i FPU i FPI del Ministeri.

UdG
1.037.116

Generalitat
650.019

Hi ha diverses formes de mesurar l’activitat de recerca
d’una universitat. Una d’elles és amb la captació de
recursos per a la recerca en convocatòries competitives.
Actualment la UdG participa en 8 projectes del 7è Programa
Marc Europeu, 18 projectes de l’H2020, un Consolider i 3
projectes INTERREG, més 15 altres projectes de gran abast.
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Captació de recursos en convocatòries competitives i no competitives
a la UdG

Competitiu

forma molt acusada i que la major part d’universitats han
constatat un decreixement durant els dos darrers cursos,
però cal buscar estratègies per revertir aquesta tendència.

No competitiu

Articles publicats a l’ISI Web of Knowledge per investigadors de la
UdG

10,3

10,2
9,7

9,5

870

5,7
4,5

669

4,5

530
2,9

2013

2014

3,2

2015

2,7

2016

2,8

2017

775

779

2016

2017

698

582

2,5

2018

Els recursos captats per tots els projectes de la UdG es
troben en una fase de decreixement. Les dades de 2018 són
provisionals i per això totes les conclusions han de basar-se
en una certa prudència, però la davallada és tan
significativa que posa de manifest una tendència. La
Universitat de Girona no té una captació de recursos de
recerca adequats a les seves capacitats i les seves
dimensions. És cert que els ajuts públics s’han reduït de

2012

2013

2014

2015

2018

La segona forma de mesurar l’activitat investigadora és a
partir de la producció científica. El 2018 es van publicar 870
articles publicats per investigadors de la Universitat de
Girona a l’ISI Web of Knowledge. Això representa un 12% més
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respecte l’any anterior. En cinc anys, la UdG ha incrementat
la seva producció científica en un 50%.
Al marge de les mesures de l’activitat de recerca, en aquest
àmbit és cabdal mantenir una xarxa de relacions entre
diversos actors. Amb relació a aquesta necessitat, destaca el
programa de Campus Sectorials per facilitar la relació entre
les empreses, les institucions i la UdG. El programa de
Campus s’ha enfortit amb la convocatòria dels programes
PECT. Actualment hi ha set campus operatius (aigua,
turisme, alimentació i gastronomia, comunicació cultural i
corporativa, compòsits, salut, i patrimoni cultural i natural)
i estan en fase de definició els campus d’innovació i
tecnologia industrial, d’educació i compromís social i de
robòtica.
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Línies generals del pressupost, de la programació plurianual i
la memoria econòmica
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finançament de la programació plurianual, és a dir de totes
aquelles despeses recurrents i que no són imputables a un
únic exercici en concret.

El pressupost
El pressupost és l’eina que té la universitat on es
reflecteixen el conjunt d’ingressos (drets consolidats) i
despeses (obligacions reconegudes). La idea de pressupost
sempre comporta una previsió, tant de les despeses com
dels ingressos, perquè aquest es confecciona prèviament a
l’exercici econòmic. Però el pressupost també és un element
fonamental que permet la negociació i l’acord necessari
entre els agents implicats. Així, amb la seva aprovació, la
institució, en el seu conjunt, es compromet a desenvolupar
una determinada política de govern. Un cop finalitzat
l’exercici econòmic el pressupost es liquida i d’aquesta
manera es pot avaluar la bondat de les previsions i fer les
correccions necessàries en el pressupost de l’exercici
següent.
La importància del pressupost rau a fer una projecció
seriosa i raonable dels ingressos i de les despeses, de
manera que sigui sostenible en els anys. Per això és crucial
tenir una mirada a llarg termini que inclogui la capacitat de

A la Universitat de Girona les partides més importants
d’ingressos arriben per tres conceptes: finançament basal de
la Generalitat, ingressos per matrícules i finançament
específic. La partida més important de despesa és la de
personal, seguida per la despesa de funcionament, i en
menor mesura d’inversió.
La memòria econòmica ens permet analitzar com han
evolucionat els ingressos i les despeses a la Universitat en
els darrers exercicis, amb l’objectiu de veure tendències a
termini llarg i mitjà i tenir una informació imprescindible
per assegurar la sostenibilitat pressupostària i la viabilitat
econòmica de la institució.
La Universitat de Girona té l’obligació i el compromís de
sotmetre les seva gestió financera a una auditoria externa.
L’auditoria és una eina de control, i alhora una ajuda pels
equips de govern, doncs permet identificar deficiències i
millorar la gestió per assegurar una major eficiència en l’ús
dels recursos públics. El pressupost de la Universitat, la
seva liquidació i l’informe d’autoria es poden consultar a l
Portal de govern obert i transparència https://ja.cat/a7PJD.
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El gener de 2018, la Universitat de Girona va haver de fer
front a un procés prorrogat, a la incertesa per la interinitat
del Govern de la Generalitat, amb l’aplicació del 155 i a un
amanca de pressupostos de l’Estat i de la Generalitat pelr a
2017 i 2018. A més la Generalitat havia fet una proposta de
canvi de model de finançament de la Generalitat per a les
universitats.
La situació a desembre 2018 és de sostenibilitat
pressupostària. Respecte del pressupost de l’exercici
anterior:
S’ha aflorat la docència sense cost i la comptabilització
dels punts acumulats i corresponent liquidació.
• S’han consolidat els increments retributius reconeguts
per llei per a les anualitats 2017 i 2018.
• S’han reconegut els trams autonòmics de docència,
recerca i gestió PDIF I PDIL, per a la seva corresponent
liquidació per un total de 431.124,34€
• S’ha reforçat el compromís amb la comunitat
universitària, amb una sèrie de mesures com les noves
condicions de la bestreta.

portin a terme, al pressupost de la Universitat. D’aquesta
manera es té constància explícita de totes i cadascuna de les
actuacions, de la seva programació, execució i justificació, i
queden recollides en l’acció de govern més important, que
no és altra que el pressupost de la Universitat.

El pressupost per als exercicis 2018 i 2019, amb el degut
equilibri entre ingressos i despeses, presenta els imports
globals següents:

2017

2018

%

Ingressos

91.552.185

94.192.807

2,9

Despeses

91.552.185

94.192.807

2,9

2018

2019

%

Ingressos

94.192.807

97.113.720

3,1

Despeses

94.192.807

97.113.720

3,1

•

A més ara el pressupost per programes s’ajusta estrictament
al programa de govern de manera que els compromisos
electorals esdevenen compromisos de govern. Totes les
a c t u a c i o n s d e l p ro g r a m a d e g o v e r n h a n e s t a n
periodificades i apareixen, o apareixeran, a mesura que es
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També s’ha de tenir en compte la millora de les condicions
laborals que s’ha dut a terme aquest 2018:
•

La programació plurianual
La UdG com totes les universitats té l’obligació de passar
per zero amb la liquidació del pressupost, 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 1 que inclou els increments
següents reconeguts per llei:
•

•
•

2018. Recuperació del sostre de capítol 1 (+24,8 ETCs),
consolidació dels increments retributius de l’1% de 2017
i consolidació dels increments retributius de l’1,95%
del2018.
2019: Previsió per fer front als increments retributius del
2,25%.
2020: Previsió per fer front als increments retributius del
2%.

•

•
•

Assignar els tècnics de pràctiques externes a les àrees
d’estudi i incrementar el seu nombre per poder dotar a
cada àrea d’un tècnic de pràctiques
Revertir la funcionarització realitzada en la darrera
modificació de l’RLT d’aquells llocs de treball
d’especialització tècnica (OITT, ORE i ACRI).
Equiparar el nivell retributiu dels tècnics de laboratori a
tècnics informàtics.
Millora de la carrera professional del PDI amb un
increment de places de CU i CC i la promoció de lectors
a agregats o directors d’investigació.

Així com la creació del nou programa d’ajuts beques salari:
•

Destinar 72.000€ fins a un màxim de 200.000€ en 4 anys
a beques salari per a estudiants. Les beques són de 600€
mensuals i van destinades a estudiants amb dificultats
econòmiques.

I el manteniment i increment dels programes existents
següents:
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•

•

•

Està finalitzant el programa d’ajuts IFUdG (2016-18). Es
volen mantenir les condicions retributives dels IFUdG i
millorar el nombre d’ajuts per al període 2019-21.
Consolidació dels campus sectorials amb càrrec a
finançament específic per projectes i que suposa un
increment de contractació de personal (de 5 a 7 tècnics)
per tots els campus sectorials i per un període de 3 anys.
Increment del PIU fins assolir la xifra de 3.250.000€
(període 2018-20) per fer front al deteriorament dels
edificis.

106

Els drets liquidats el 2017 foren els següents:

Previsió
Romanaments
pressupostària exercici anterior

Total drets

Variació

103.687.660,32

59.838.195,35

29.149.686

32.809.013,18

3.659.327,18

47.217.749

64.111.142,56

6.893.393,56

Ingressos
patrimonials

230.880

321.737,28

90,857,28

TOTAL
CORRENT
Venda
d’inversions
reals
Trasferències de
capital

86.598.315

97.241.893,02

10.643.578,02

413,22

413,22

6.185.786,25

1.261.916,25

Actius financers

30.000

16.510,54

47.689.230,57

243.057,29

243.057,29

6.445.767,30

49.194.617,33

DRETS
LIQUIDATS
Taxes, preus
públics i altres
ingressos
Trasferències
corrents

La memòria econòmica
La memòria econòmica permet analitzar com han
evolucionat els ingressos (drets liquidats) i les despeses
(obligacions reconegudes) en els darrers exercicis, amb
l’objectiu de veure tendències a termini llarg i mitjà i tenir
una informació imprescindible per assegurar la
sostenibilitat pressupostària i la viabilitat econòmica de la
institució.

91.552.185

47.702.202,03

4.923.870
47.702.702,03

Passius
financers

L’evolució dels drets liquidats en els darrers anys ha estat la
que es veu a continuació:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

109,83

95,07

90,95

93,36

93,39

101,48

101,53

103,69

TOTAL
CAPITAL

4.953.870

47.702.702,03

Pel que fa a les obligacions reconegudes el 2017 foren les
següents:
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Previsió
pressupostària

%

Total
modificacions

Crèdits
definitius

Obligacions
reconegudes

%

Romanents

Despeses de
personal

66.076.993

72,17 %

4.774.181,32

70.851.174,32

67.896.898,91

70,34 %

2.954.275,41

Despeses
corrents enb i s

17.464.587

19,08 %

31.530.444,56

48.995.031,56

14.019.899,66

14,52 %

34.975,131,90

Despeses
financeres

48.000

0,05 %

-15.183,90

32.816,10

32.816,10

0,03 %

Transferències
corrents

2.208.200

2,41 %

4.124.575,15

6.332

4.062.343,20

4,21 %

Fons de
contingència

2.270.431,95

1.261.916,25

Total
corrents

85.797.780

93,71 %

40.414.017,13

59.838.195,35

86.011.957,87

89,11 %

40.199.839,26

Inversions
reals

4.978.405

5,44 %

17.090.020,18

47.689.230,57

9.746.459,35

10,10 %

13.321.965,83

13.522,72

243.057,29

13.522,72

0,01 %

0,077 %

Transferències
de capital

Actius
financers

30.000

0,03 %

-12.889,46

9.614,11

Passius
financers

746.000

0,81 %

359.610,36

744.231,06

Total capital

5.754.405

6,29 %

17.450.263,80

49.194.617,33

10.513.827,24

10,89 %

12.690.841,56

TOTAL

91.552.185

100 %

57.864.280,93

149.416.465,93

96.525.785,11

100 %

52.890.680,82

L’evolució de les obligacions reconegudes en els darrers
anys són les següents (la primera fila representa les
obligacions en M€ i la segona columna l’evolució anual):

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

99,9

101,47

101,58

90,25

94,52

90,34

92,29

95,4

96,52

12,82 %

1,57 %

0,11 %

-11,15 %

4,73 %

-4,42 %

2,16

3,37 %

1,17

La diferència entre drets liquidats i obligacions reconegudes
dona el saldo pressupostari, que el 2017 fou el següent:

7.496,43

Romanents 2017
361.379,30

Total drets

103.687.660,32

Total obligacions

96.535.785,11

Romanents bruts

7.161.875,21

Ampliació de drets dels exercicis anteriors

1.973.914,42

Romanents nets

5.187.960,79
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L’estat financer i el fons de maniobra el 2017:

Ingressos

2017

2016

Diferència

Ingressos ordinaris corrents

96,29

97,04

-0,75

Vendes i prestació de serveis

5,06

5,86

-0,8

Preus públics acadèmics

24,43

24,46

-0,03

Actiu

2017

2016

Actiu fix

99,56

100,61

Actiu circulant

53,78

51,22

Altres ingressos de gestió ordinària

1,2

0,63

0,57

Total

153,34

151,83

Transferències i subvencions

65,6

66,09

-0,49

Passiu

2017

2016

Beneficis i ingressos extraordinaris

5,59

5,32

0,27

No exigible

110,09

108,5

Total

101,88

102,36

-0,48

Exigible. Creditors a llarg

5,43

5,32

Despeses

2017

2016

Diferència

Exigible Creditors a curt

37,82

38,01

Despeses ordinàries

93,41

91,73

1,68

Despeses de personal

71,3

69,81

1,49

Total

153,34

151,83
Dotacions per amortitzacions

4,82

4,91

-0,09

Fons de maniobra

2017

2016

Variació per provisions

0,05

-0,02

0,07

Actiu circulant

53,78

51,22

Despeses en béns i serveis

17,13

16,97

0,16

Exigible. Creditors a curt

37,82

38,01

Despeses financeres

0,04

0,06

-0,02

Total

15,96

13,21

Variació de provisions financeres

0,07

0,00

0,07

Transferències i subvencions

4,08

4,15

-0,07

Pèrdues i despeses extraordinàries

1,98

1,35

0,63

Total

99,47

97,23

2,24

Resultat

2,40

5,13

-2,73

I el resultat patrimonial:
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Finalment l’evolució de les aportacions de la Generalitat a
la UdG ha estat la següent:
2016

2017

Diferència

Nominativa

48.889.219,94

49.508.231,99

43.935.501,61

Profor

621.600

801.979,12

PMUFP

2.833.233

3.118.728,94

Finançament addicional

1.212.138

457.716,26

Total

53.566.190,94

53.886.656,31

Diferència

109,29 109,83

96,76
94,94

99,9

101,47 101,58
95,97

101,48 101,54

103,69

95,38 96,53
94,52
93,36 93,39 92,29
90,95
90,34
90,25

85,57
82,79 84,15
80,95 81,2
78,8

43.935.501,61
9.951.154,7

Seguidament es mostra l’evolució que ha experimentat la
UdG pel que fa als seus drets liquidats i les seves
obligacions reconegudes. Fins al tancament de l’exercici del
2010 els drets liquidats són superiors a les obligacions
reconegudes. En el tancament de l'exercici 2010 la
Generalitat va retallar el finançament, ja reconegut, per
valor de 1.662.866,34€. Aquesta retallada va ser assumida
per la UdG amb romanents genèrics. La disminució de
finançament va fer que fins a l’exercici 2014 no es tornen a
generar romanents.

obligacions reconegudes

drets liquidats

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

La diferència entre els drets liquidats i les obligacions
reconegudes són els romanents. Tenir romanents indica que
la UdG està sanejada, té majors drets que obligacions, però
alhora ens indica que no té suficient capacitat per executar
la despesa.
En el moment d’elaborar aquest informe encara no es
disposa de les dades definitives del tancament de l’exercici

110

de 2018 perquè encara s’està treballant. Es poden fer les
següents consideracions prèvies següents:
•
•
•

Majors ingressos matrícula : 600.000€
Deute finançament Generalitat: 9.143.570€
Estat execució Pressupost:
‣ Ingressos 87% drets liquidats
‣ Despeses 76% obligacions reconegudes

Malgrat que la UdG tindrà majors ingressos de matrícula, la
universitat 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,
mantenint-se 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.
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